
 
 
Novo endereço de e-mail para resolução de todos os assuntos relacionados 
com o acesso ao parque de estacionamento do campus da Alameda, 
incluindo de pedidos de acesso de visitantes 
 
 
Informam-se todos funcionários docentes e não docentes do IST de que, a partir da 

data da recepção desta informação, todos os pedidos de acesso ao estacionamento 

e outros assuntos relacionados devem ser dirigidos para o seguinte endereço: 

estacionamento@tecnico.ulisboa.pt .  

 

Aproveitamos a oportunidade para relembrar o seguinte: 

 

1 - A pressão sobre o parque de estacionamento é muito grande. Isso faz com que, 

durante as semanas lectivas, possam apenas ser autorizadas entradas de veículos 

de visitantes que tenham como objectivo a docência, oradores em 

conferências/seminários ou membros de júri de provas académicas. 

 

2 – Poderão ser autorizadas entradas de veículos de visitantes que se desloquem ao 

IST para participação em reuniões, desde que a realização das mesmas se verifique 

antes das 10H00, entre as 12h00 e as 14h00 ou depois das 16h00. Faz-se notar 

que, no caso de a reunião se realizar antes das 10h00, o visitante terá de sair até 

às 10h00. O mesmo sucede com as reuniões que se realizam no período da hora de 

almoço em que o visitante deverá sair até às 14h00.  

Os pedidos de autorização de entrada de visitantes deverão ser encaminhados para 

o e-mail acima referido com pelo menos 1 dia útil de antecedência.  

Todos os detentores de cartão de acesso ao parque de estacionamento que deverão 

efectuar ou actualizar o registo dos veículos com os quais pretendem 

circular/estacionar no parque de estacionamento do Instituto Superior Técnico. Essa 

actualização deverá ser feita para o endereço de e-mail acima indicado. 

 

3 – Os cartões de acesso ao parque de estacionamento são pessoais e 

intransmissíveis e, de acordo com o regulamento, não poderão ser emprestados a 

terceiros.  

O regulamento poderá ser consultado em:  

https://tecnico.ulisboa.pt/files/2016/05/regulamento-estacionamento.pdf 

 

A Gestão do Parque de Estacionamento 

Helena Domingues 


