
Tarifário em vigor após 1 de fevereiro de 2020

Este parque não dispõe de

pagamento através de TPA.

Para sua proteção, este local encontra-se sob 
vigilância de circuito fechado  de televisão,
procedendo-se à gravação de imagens.

APOIO 24H
Pressione     ou ligue:

Empark Portugal, S.A. | Avenida Conde Valbom, nº 30-5º Piso  -  1050-068 Lisboa | empark@empark.com | tel 213 847 300 | fax 213 847 350

211 919 664 / 917 772 867

Bem-Vindo
ParqueMetro

Estação Estádio do Dragão

- Efetue o pagamento na caixa automática antes de regressar ao seu veículo. Uma vez  efetuado o pagamento, dispõe de 10 minutos para efetuar a saída.

- Por favor não deixe objetos ou valores na sua viatura.

- O estacionamento não constitui contrato de depósito do veículo nem dos objetos no seu interior, pelo que a Administração não se responsabiliza por danos 
  causados por terceiros, furtos ou roubos. O cliente é responsável por eventuais danos que causar no parque.

- Em caso de extravio do bilhete, o cliente efetuará o pagamento correspondente ao máximo diário por cada dia  que o veículo tenha permanecido no parque.

- O ben- O benefício de tarifa aplicável a produtos Park + Ride deve ser devidamente comprovado por cartão PVC de assinatura Andante devidamente válido para o 
  respetivo mês e carregado, simultaneamente, com uma Assinatura Andante Park + Ride e uma Assinatura Mensal Andante válidas na zona intermodal do 
  ParqueMetro (PRT1). No ParqueMetro não está disponível a utilização da aplicação ANDA.

- Em utilizações da Assinatura Andante Park + Ride além da duração máxima prevista (12 h) aplica-se a tarifa de rotação em vigor para o período em excesso. 

- Por razões de capacidade e gestão comercial a emissão de Assinaturas Andante Park + Ride para uso neste parque é limitada, pelo que o direito de
  e  estacionamento com esse produto tarifário está limitado e condicionado à disponibilidade do mesmo na rede de Lojas Andante do TIP – Transportes Intermodais
  do Porto, A.C.E. (www. linhandante.com)

Normas de utilização

Receção
Horário : Dias úteis das 11h às 18h, Piso -6, junto às Entradas/Saídas de viaturas.
Fora desse horário, o apoio é dado através dos pontos de interfonia (i) existentes 
nas entradas e saídas de veículos e em todas as máquinas de pagamento automático.

0,30€
0,30€
1,50€
3,00€
5,00€
2,50€

Primeiros 15 minutos ou fração
Frações de 15 minutos seguintes até ao Máximo Diário
Máximo Diário - até 24h
Máximo - até 48h
Máximo - até 72h
Cada 24h adicionais

Valores Acumulados

15 min = 0,30€  | 30 min = 0,60€  | 45 min = 0,90€  | 1h = 1,20€  | 2h = 1,50€  | 12h = 1,50€

24h = 1,50€ | 2 dias = 3,00€ | 3 dias = 5,00€ | 4 dias = 7,50€ | 5 dias = 10,00€ | 7 dias = 15,00€ 

(Tarifa ativada 4 horas antes do jogo/evento, aplicável a todas as entradas nesse período e até ao final do mesmo)

Av
en
ça
s 
Ev
en
to
s I - Jogos da 1ª Liga + Taça de Portugal + Eventos no Estádio

Máximo Dia de jogo 
Cada unidade de 15 minutos ou fração

 5,00€
1,50€

II - Jogos Internacionais +  Finais de competições
Máximo Dia de jogo 
Cada unidade de 15 minutos ou fração

10,00€
1,50€

Assinatura Andante Park + Ride - Máximo 12h/dia
(A adquirir exclusivamente em Lojas Andante e conjuntamente com a compra da respetiva Assinatura Mensal 
Andante destinada a viajar no Metro do Porto válida para a zona intermodal em que se situa o ParqueMetro.) 

Mensal 24H sem  dias de jogo
Mensal 24H com  dias de jogo
Anual - Exclusivo dias de jogo

 

17,00€

40,00€
60,00€
175,00€

Tarifário IVA 23% Incluído 

pcosta
Retângulo


