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LOTE 32 
 
A obrigatoriedade do arrematante de nele construir Residência Universitária/Espaço Comercial e 
Estacionamento de utilização pública, obedecendo à legislação em vigor aplicável, tendo em 
consideração as seguintes orientações: 
 
 
I. Ordenamento 
1. A parcela está incluída em espaço de equipamento pelo que, para além das disposições gerais 
do solo urbano patentes no regulamento do PDM 1ª revisão, deve cumprir os seguintes artigos 
do mesmo regulamento: 
 
Artigo 116.º 
Caraterização e usos 
1. Este Espaço destina-se preferencialmente à localização de equipamentos de nível fundamental 
que promovam a qualidade de vida e asseguram a otimização do acesso à cultura, à educação, à 
justiça, à saúde, à segurança social, ao desporto e ao lazer. 
2. Admitem-se equipamentos de utilização coletiva de iniciativa pública ou privada, bem como 
instalações complementares e de apoio às atividades principais neles previstos e 
empreendimentos turísticos. 
Artigo 117.º 
Regime de edificabilidade 
Sem embargo das condições de incompatibilidade definidas no presente regulamento, a área de 
implantação das edificações é, no máximo, de 80% da área do lote ou parcela não podendo a sua 
aplicação ser incompatível com o desenvolvimento urbano, nem criar desordenamento 
urbanístico. 
 
2. A volumetria está definida no estudo em anexo, sendo que podem ocorrer ajustes desde que 
não alterem o número de pisos e a capacidade construtiva estabelecidos e se considere serem 
uma mais valia para a imagem urbana. 
 
3. As implantações podem ser ajustadas por motivos de conformidade com normas urbanísticas, 
servidões e restrições de utilidade pública e questões técnicas decorrentes da elaboração dos 
projetos, devidamente justificadas. 
 
4. A ocupação deve, ainda, conforma-se com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 14/2022 de 13 de 
janeiro que determina o regime aplicável em matéria de instalação e funcionamento de 
alojamentos para estudantes do ensino superior e com a Portaria n.º 35-A/2022 de 14 de janeiro 
que aprova as normas técnicas que definem as condições de instalação e funcionamento a que 
devem obedecer os alojamentos para estudantes do ensino superior. 
 
5. Na sequência da legislação suprarreferida e na ausência de uma regulamentação especifica 
para Residências no PDM, os serviços procederam a uma ponderação que permitisse o 
enquadramento desta tipologia de ocupação, identificando analogias com os usos definidos no 
PDM, nomeadamente, conceitos e objetivos, impacte urbanístico, tipologia e forma de utilização 
dos edifícios e tipo de utilizadores.  
Desta forma, para uma adequada inserção urbana e paisagística da tipologia Residências, 
entendeu-se equiparar as Residências: 

a. Aos empreendimentos turísticos, no que se refere aos parâmetros de dimensionamento 
de estacionamento, com as devidas adaptações, ou seja, em conformidade com o 
regulamento do PDM, ser considerado 1 lugar/ 5 unidades de alojamento, pese embora, 
pelo disposto nas normas técnicas constantes da Portaria n.º 35-A/2022 de 14 de janeiro, 
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nos termos do n.º (5) do ponto 1.2. Âmbito - As residências com capacidade inferior a 10 
residentes devem ser consideradas como habitações, ficando sujeitas ao cumprimento 
do quadro legal e regulamentar aplicável ao uso habitacional (…), o que nestes casos, 
levará à aplicação dos parâmetros para o uso habitacional. 

b. Ainda, tendo em conta o padrão de mobilidade, as residências devem salvaguardar 
também uma área comum para bicicletas (1 bicicleta/unidade alojamento) – n.º 4 do 
artigo 36.º do regulamento do PDM.  

c. As eventuais situações que possam divergir destas referências deverão ser 
fundamentadas num Estudo de Impacto de Tráfego e Transportes, estabelecido nos 
artigos 36.º e 37.º do regulamento do PDM. 

d. Ao uso de habitação multifamiliar, no que se refere às cedências preconizadas no artigo 
87.º do regulamento do PDM, aplicáveis às operações urbanísticas de loteamento e às de 
impacte relevante, tendo em conta os tipos de ocupação aí definidos. 

 
II. Condicionantes e Infraestruturas: 

a. Na área de intervenção encontra-se uma linha de média tensão 15Kv – Subterrânea cujo 
reposicionamento deverá ser equacionado. 
Para o efeito anexa-se também extratos do PDM para a área em causa.  

b. No âmbito da elaboração dos projetos é responsabilidade dos proprietários/promotores 
prever e executar o reposicionamento ou restabelecimento das infraestruturas existentes 
afetadas na área da intervenção em causa. 

 
 
III. Parque de Estacionamento privado, na titularidade e na gestão, de uso público 

a. O mesmo deve observar a legislação em vigor referente aos licenciamentos Municipais, 
e em especifico o Decreto-Lei n.º 81/2006, de 20 de abril, que estabelece as condições 
de utilização dos parques e zonas de estacionamento de uso público, independente de a 
entidade titular ser a Câmara Municipal ou um privado. 

b. Em todos os parques de estacionamento abertos a uso público vigoram as disposições 
constantes do Código da Estrada e legislação complementar, nomeadamente as relativas 
a bloqueamento e remoção de veículos. 

c. As condições de utilização e o modo de determinação do preço devido pelo 
estacionamento são aprovados pelos órgãos municipais competentes a requerimento da 
entidade titular, exploradora ou gestora. 

d. As condições de utilização e taxas devidas pelo estacionamento são aprovadas por 
regulamento municipal. 

e. A fiscalização e a instrução dos processos de contraordenação competem à câmara 
municipal. 

 
Assim, temos: 
1.1. A Entidade Gestora do Parque de Estacionamento é responsável pela realização das 
seguintes atividades ou conjunto de atividades: 

a. Explorar o parque de estacionamento do “hospital”, piso subterrâneo e outro à superfície, 
cuja capacidade será definida em projeto, respeitando: 
i. o princípio base de dimensão, tipo 5,5m x 2,5m, livre de obstáculos, para veículos 
ligeiros; 
ii. percentagem de lugares para carregamento de veículos elétricos (5%) com 
possibilidade de expansão desta percentagem, avaliada a sua evolução nos termos da 
legislação aplicável; 
iii. lugares para utilizadores com mobilidade condicionada, de acordo com a legislação 
em vigor;  
iv. 15 lugares para bicicletas e 10 lugares para motas. 
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b. Garantir que o estacionamento cumpra, em cada momento, as condições de comodidade, 
circulação e segurança. 

c. Prestar o serviço a todos os Clientes, sem qualquer discriminação quanto às condições 
de acesso, para além das que sejam impostas pelo regime tarifário. 

d. Dispor de recursos humanos em qualidade e número adequados para levar a cabo as 
ações exigidas pela exploração do Parque de Estacionamento. 

e. Cumprir os condicionamentos ou limitações impostas pelas autoridades competentes, 
nos termos das disposições legais e regulamentares vigentes em cada momento. 

f. Obter e atualizar todas as autorizações e/ou licenças para os recursos humanos e para a 
gestão do Parque de Estacionamento; 

g. Cumprir devidamente todos os deveres gerais de informação e comunicação previstos 
no ponto 7 deste documento. 

 
1.2. O horário de funcionamento do Parque de estacionamento é de 24 horas, 365 dias por ano. 
1.3. O Tarifário inicial é o que se encontra em vigor e constante da Tabela inserta no ponto 6.2 
deste documento. 
1.4. A Entidade Gestora do Parque é responsável pela limpeza e segurança do parque de 
estacionamento, incluindo instalações sanitárias e acessos.  
1.5. A Entidade Gestora do Parque atribui à Câmara Municipal de Aveiro 5 Cartões Livre-Trânsito, 
para utilização gratuita. 
1.6. A Entidade gestora do parque deve apresentar ao município, até 30 (trinta) dias do início de 
exploração, uma proposta de Regulamento de Estacionamento, a ser aprovado pelo município, 
conforme Decreto-Lei n.º 81/2006, de 20 de abril. 
 
 
2. Relação com os clientes 
Na sua relação com Clientes, para além das demais obrigações previstas na lei, a Entidade Gestora 
do Parque deve, designadamente: 
2.1. Cumprir o disposto num Código de Conduta (documento que reúne os princípios e valores 
adotados pela Entidade Gestora do Parque) da promoção dos valores inerentes à integridade 
profissional, pelo que a sua observância não impede a aplicação simultânea das regras de conduta 
específica do setor e/ou de grupos profissionais. 
2.2. Fiscalizar o cumprimento pelos Clientes das condições de utilização dos parques de 
estacionamento constantes da legislação aplicável, não podendo, porém, fixar ou aplicar 
condições adicionais de utilização do serviço não previstas na lei, sem que haja autorização prévia 
por parte do Município, nos termos legais. 
2.3. Proporcionar, de maneira não discriminatória, o estacionamento a todos os Clientes; 
2.4. Zelar pelo cumprimento dos horários, pela venda dos títulos de estacionamento e pela 
correta utilização e conservação dos equipamentos. 
2.5. Pautar-se por critérios e regras de rigor, diligência, e responsabilidade, que permitam manter 
e zelar pelo bom-nome e reputação do parque de Estacionamento, de acordo com os bons 
princípios do código e conduta: 
2.6. Oferecer os melhores níveis de limpeza, higiene e segurança para as infraestruturas de apoio 
(Instalações sanitárias). 
2.7. Proporcionar aos Clientes mecanismos de apresentação de opiniões, reclamações e queixas 
de fácil utilização e acesso e tratar com eficiência, imparcialidade e seriedade todas as opiniões, 
reclamações e queixas apresentadas pelos Clientes,  
2.8. Organizar um serviço de perdidos e achados,  
2.9. Assegurar aos Clientes com mobilidade condicionada a satisfação dos seus direitos previstos 
na legislação aplicável. 
2.10. Colocar à disposição dos clientes todos os meios e tecnologias para acesso e pagamento 
disponíveis no mercado, de modo a satisfazer e facilitar a diversidade de solicitações dos clientes. 
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3. Circulação e estacionamento de veículos 
Na entrada, na circulação no interior do Parque e na saída, o utente condutor de veículo deve 
obedecer à sinalização rodoviária existente, conforme projeto de sinalética, bem como cumprir as 
normas do Código da Estrada e do Decreto-Lei n.º 81/2006, de 20 de abril. 
 
 
4. Exploração 
A Entidade Gestora do Parque obriga-se a assegurar a gestão e exploração do Parque de 
Estacionamento e requerer, custear, obter e manter todas as licenças e autorizações necessárias 
ao exercício das atividades integradas na exploração do parque, observando todos os requisitos 
que para tal sejam necessários, sendo igualmente da sua responsabilidade todas as 
consequências decorrentes da inexistência daquelas licenças, certificações, credenciações ou 
autorizações. 
 
 
5. Manutenção e limpeza 
5.1. A Entidade Gestora do Parque obriga-se a realizar a Manutenção do parque de 
Estacionamento para assegurar a plena funcionalidade e garantir o bom estado de higiene, 
limpeza e segurança do parque. 
5.2. Compete ao Entidade Gestora do Parque, a realização de todos os trabalhos de limpeza, 
substituição e reparação de todos os bens do parque de estacionamento; e garantir uma 
adequada limpeza e higienização das instalações sanitárias de forma a prevenir as infeções a 
todos os utentes. 
5.3. Cumprir todas as normas legais, contratuais e regulamentares aplicáveis em concreto às 
atividades de Manutenção 
 
 
6. Tarifário 
6.1. O horário de funcionamento do Parque de Estacionamento será de 24 horas, 365 dias por 
ano. 
6.2. As tarifas de estacionamento a utilizar são as definidas no quadro seguinte, sendo da 
competência do município a definição de qualquer alteração à modalidade das tarifas, bem como 
a fixação dos respetivos preços, podendo a Entidade Gestora do Parque propor alteração das 
tarifas conforme Decreto-Lei n.º 81/2006, de 20 de abril. 
 

 
 
6.3. A Entidade Gestora do Parque deve garantir a aceitação do pagamento do estacionamento 
nos seguintes modos de pagamento: 

a. Com Dinheiro 
b. Cartão Multibanco/credito 
c. Meios eletrónicos e aplicações 
d. Outros, de forma a acompanhar outras soluções e evoluções tecnológicas aplicáveis 
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6.4. O estacionamento de bicicletas e motas é gratuito no parque de estacionamento, e apenas 
nos lugares destinados para o efeito. 
 
 
7. Deveres de informação e comunicação 
7.1. A Entidade Gestora do Parque tem de possuir uma linha telefónica de atendimento ao utente 
disponível 24 horas (horário de abertura do parque), ou em alternativa poder falar através do 
intercomunicador, no parque de estacionamento, para informar e para a resolução de problemas 
que possam surgir. 
7.2. A Entidade Gestora do Parque deve colocar informação em tempo real do estado de ocupação 
à entrada do parque (nº de lugares disponíveis), num Totem/placard informativo. 
7.3. A Entidade Gestora do Parque deve ter um website com toda a informação atualizada do 
parque de estacionamento com possibilidade de sugestões e reclamações por parte dos clientes 
e do público em geral. 
7.4. Para o cumprimento da fiscalização e monitorização do parque, a Entidade Gestora do Parque 
deve elaborar e entregar anualmente, ao Município um Relatório de Acompanhamento da 
Gestão do Parque, do qual devem constar os seguintes indicadores de acompanhamento, com 
os dados de suporte dos valores reportados. 
 
INDICADORES GERAIS 

a. Tabela dos títulos vigentes no parque. 
b. Número de lugares e distribuição por tipologia de oferta (deficientes, veículos elétricos); 
c. Alterações/mudanças de equipamentos no sistema de gestão do parque de 

Estacionamento. 
d. Procura desagregada do tempo médio de permanência no parque por: 

     i). Dias úteis: 
     ii) Sábados: 
     iii) Domingos e feriados: 

e. Número de avenças, por tipologia (se aplicável). 
f. Demonstração da ocupação ao longo do dia e da semana e, ao longo do mês e do ano. 
g. Listagem das reclamações registadas (livro de reclamações, Website e correspondência) 

 
Os Relatórios de Acompanhamento da gestão do Parque devem ser entregues em formato digital 
editável e não editável ao Município até ao final do 3º (terceiro) mês do Ano Civil seguinte a que 
o relatório diz respeito. 
 
 
8. Sistema de gestão 
A Solução tecnológica a implementar para a gestão do estacionamento do parque deve ser 
tecnologia de ponta assim como todos os seus equipamentos e deve seguir as evoluções e 
inovações tecnológicas de forma manter-se atualizada e capaz de integrar um sistema global de 
estacionamento da cidade de Aveiro permitindo o acesso a informação em tempo real da sua 
ocupação através de uma plataforma/app a ser promovida pelo Município, permitindo ao 
utilizador efetuar o seu planeamento de estacionamento (informação em tempo real de 
disponibilidade de lugares e respetivas tarifas). 
 
8.1. Equipamentos de gestão de estacionamento 
A Entidade Gestora do Parque deve proporcionar um equipamento de gestão e monitorização do 
parque, em integral conformidade com a legislação vigente sobre proteção de dados e proteção 
de informação confidencial ou segredo de negócio. 
A Entidade Gestora do Parque é responsável pela instalação, manutenção e substituição de 
equipamentos que permitam a gestão dos parques de Estacionamento e respetiva manutenção 
às suas expensas e no caso de falha, sobretudo por ocorrência de danos e componentes do 



Página 6 de 6 

sistema, a Entidade Gestora do Parque deve assegurar a saída das viaturas sem demora e livre de 
quaisquer encargos. 
 
8.2. Funcionalidades obrigatórias no Sistema de Gestão do Parque de Estacionamento: 

a. Todos os equipamentos devem ser de design atrativo para os utilizadores, cómodos e 
resistentes a intempéries como a situações de vandalismo. 

b. Equipamentos de funcionamento silencioso e sem vibrações, com controlo eletrónico à 
distância de manobras (por exemplo abrir barreiras, em caso de avaria a partir de outro 
local). 

c. Softwares, equipamentos, microprocessadores e todo o sistema elétrico de ultima 
geração, que permita a conetividade com diferentes tecnologias. 

d. As barreiras têm de ser de rápida abertura e detetar a presença de obstáculos e inverter 
o movimento. Também têm que permitir a abertura manual em caso de falha de energia 
e do sistema. 

e. As máquinas de pagamento automático de estacionamento devem permitir múltiplos 
métodos de pagamento, e estar acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. 

f. As máquinas de pagamento devem ter a informação no mínimo em quatro línguas 
(português, espanhol, inglês e francês) e de interface tátil para o operador, teclas táteis 
antivandalismo para, cancelar, escolher idioma, pedir recibo e solicitar ajuda. 

g. O equipamento de videovigilância com verificação em tempo real é obrigatório. O 
sistema dissuade crimes, furtos e vandalismo, mantendo a segurança do local. Evita o 
incumprimento de normas de circulação e garante os pagamentos de estacionamento. 

h. O parque de estacionamento tem que ser dotado de sistemas de deteção, alarme, alerta 
e extinção de incendio. É indispensável a existência de um sistema automático de deteção 
de incendio de acordo com a legislação atualizada. 

i. A Entidade Gestora do Parque deve garantir a proteção de dados de acordo com a 
legislação em vigor. 


