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Dia Completo

LUGAR PERÍODO (07:00-23:00) (07:00-13:00) (13:00-19:00) (17:00-23:00)

A

Área coberta localizada sob o edifício da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia e do 
Instituto de Investigação em 
Vulcanologia e Avaliação de Riscos 

Reservado Ano € 200 - - -

B

Área descoberta localizada nas traseiras 
do edifício da reitoria, podendo, 
ocasionalmente, estender-se à frente do 
edifício

Reservado Ano € 200 - - -

C

Área descoberta localizada na lateral 
poente do edifício da reitoria, desde as 
traseiras deste até ao portão de saída 
da Rua Mãe de Deus

Livre Ano € 150 - - -

Reservado Ano € 150 - - -

Livre Mês € 15 € 10 € 10 € 10

Livre Semestre € 60 € 40 € 40 € 40

Livre Ano € 100 € 60 € 60 € 60

€ 0,20
€ 10

€ 2
€ 5

€ 30
€ 300

€ 40
€ 5
€ 5

Nota 1 - Todos os preços são com IVA incluído. Nota 2 - Em vigor no período entre 1 de setembro de 2019 e 31 de agosto de 2020

g) Os lugares reservados para entidades externas sedeadas na Universidade dos Açores pagam o valor correspondente ao Parque B.

F
Área descoberta localizada entre o 
edifício da Escola Superior de Saúde e o 
Pavilhão Gimnodesportivo

€ 50

Livre Mês € 10 € 6 € 6 € 6

E

Área descoberta localizada na lateral 
nascente do edifício dos serviços da 
reitoria, desde o portão norte-nascente 
da Rua de S. Gonçalo até às traseiras do 
edifício da Escola Superior de Saúde

Livre Semestre € 50 € 30 € 30 € 30

Livre Ano € 80 € 50 € 50

€ 60 € 60

Área descoberta localizada no sector 
norte do campus , entre o edifício da 
Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas e da Faculdade de Economia e 
Gestão, o edifício da Biblioteca, Arquivo 
e Museu e o edifício dos serviços da 
reitoria.

D

Reservado Ano € 150 - - -

€ 10 € 10

Livre Semestre 60 40 40 € 40

Livre Mês € 15 € 10

Reativação de cartão magnético

Comando remoto em caso de extravio
Reemissão de cartão magnético

Custo do  bilhete por cada fração de 15 minutos durante o período de funcionamento da UAc
Extravio de bilhete ou de outro documento comprovativo da hora de entrada no PEPD
Custo do estacionamento entre as 20 horas e as 8 horas, por dia (membros da comunidade académica)
Custo do estacionamento entre as 20 horas e as 8 horas, por dia (outros)

Custo do estacionamento entre as 20 horas e as 8 horas, por ano
Custo do estacionamento entre as 20 horas e as 8 horas, por mês

TABELA DE CUSTOS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTA DELGADA

1 . ESTACIONAMENTO REGULAR

2. OUTROS CUSTOS

e) As motas, conforme o disposto no artigo 2.º do Regulamento, pagam 30% do preço tabelado para as viaturas no respetivo parque, 
isentando-se tal pagamento quando correspondam a um segundo veículo.

f) As bicicletas têm estacionamento gratuito nos lugares especificamente reservados para o efeito.

Meio-dia

PARQUE

a) Os utentes com cartão de estacionamento emitido ao abrigo do Decreto-Lei n.º 307/2003, de 10 de dezembro, alterado pela Lei 
n.º48/2017, de 7 de julho, têm direito a estacionamento gratuito nos lugares assinalados ou livres.

b) Os estudantes inscritos na Academia Sénior beneficiam de um desconto de 25% sobre o preço tabelado para lugares livres.
c) As viaturas elétricas beneficiam de um desconto de 25% sobre o preço tabelado para lugares livres.
d) As viaturas híbridas beneficiam de um desconto de 10% sobre o preço tabelado para lugares livres.

Livre Ano € 100 € 60


