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Caros Accionistas

Em 2016 a Vossa empresa continuou a percorrer a sua rota  
de expansão, tendo reforçado a capacidade financeira com o 
refinanciamento da dívida e conseguido melhorar o seu rating, 
como consta do Relatório do Conselho de Administração.

A actividade comercial continuou forte e a Empark reforçou a sua 
presença no mercado da Península Ibérica, ao mesmo tempo que 
expandiu a sua actividade para França, mercado que pela sua 
dimensão, proximidade e grau de maturidade será essencial para 
o crescimento sustentado da empresa.

A situação económica nos países ibéricos melhorou bastante 
durante o ano de 2016, contribuindo para o aumento significativo 
das receitas do Grupo Empark.

Agradeço a todos os colaboradores, de todas as áreas e níveis de 
responsabilidade, a dedicação que puseram no desenvolvimento 
das suas tarefas, contribuindo para o excelente desempenho da 
empresa no ano de 2016.

De  todos  os  seus  acionistas  a  empresa  recebeu   também   
uma colaboração dedicada que em nome do Conselho de 
Administração me compete registar e agradecer.

Bem-hajam a todos.

José Augusto Tavares da Silva
Presidente do Conselho de Administração

“A actividade comercial 
continuou forte e a Empark 
reforçou a sua presença 
no mercado da Península 
Ibérica, ao mesmo tempo que 
expandiu a sua actividade para 
França, mercado que pela sua 
dimensão, proximidade e grau 
de maturidade será essencial 
para o crescimento sustentado 
da empresa.”
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Pedro Mendes Leal
Presidente da Comissão Executiva

Estimados  Accionistas,

Entre os anos de 2009 e 2013 a vossa empresa foi afetada pela forte crise económica que 
se fez sentir de forma intensa nos dois principais mercados da Empark, Espanha e Portugal. 
A recuperação, iniciada em 2013, consolidou-se neste ano de 2016. Nos anos da crise 
sofremos uma quebra de atividade em termos reais e comparáveis de aproximadamente 
25%. No final do ano de 2016 tínhamos já recuperado sensivelmente 1/3 dessa quebra.

A maior atividade durante o ano de 2016 traduziu-se igualmente nos números que constam 
deste relatório. A Empark aumentou o volume de negócios em cerca de 6% para um total de 
201,2 M€ e viu o EBITDA crescer 5,6 % para 71,6 M€.

A melhoria da  situação económica da vossa empresa foi assinalada pela agência de rating
Moody’s que em Abril aumentou o “Corporate Family Rating” da Empark de B1 para BA3.

Se à recuperação macroeconómica dos países ibéricos juntarmos o dinamismo da equipa 
comercial da vossa empresa encontramo-nos perante um cenário francamente otimista 
para os anos vindouros. Em 2016 adicionámos mais de 18 mil lugares ao portefólio da 
Empark, angariados tanto através de aquisições como de concursos públicos. Estes novos 
lugares representam um EBITDA anual estimado em 3,7 M€ que permitirá ampliar os 
resultados dos próximos anos e contribuir para solidificar cada vez mais o papel da Empark 
como operador de referência na Europa.

A vossa empresa continuou a aposta nas novas tecnologias e pretende conservar e 
solidificar a liderança indiscutível que hoje detém. Fomos pioneiros nos processos de 
plataformas digitais do sector. A app de pagamentos Telpark e a plataforma digital 
Eos continuaram a ser desenvolvidas e dotadas de novas funcionalidades. Em 2016 
arrancámos com a instalação do sistema Eos Access em vários parques de estacionamento 
em Espanha. Nestes parques, para além dos sistemas tradicionais de bilhete, os clientes 
podem registar-se na app Telpark e optar por entrar e sair através da matrícula. O preço é 
debitado automaticamente no seu cartão de crédito pelo Telpark.

Em alguns desses parques fomos mais além e equipámo-los exclusivamente com este 
sistema Eos Access, sem necessidade de nenhum equipamento de gestão de acessos 
tradicional. Todos os entradas e saídas são controlados pela matrícula e para os clientes 
que não dispõem da app existe uma máquina de pagamentos que aceita cartões e dinheiro.

O Telpark não parou de crescer. Iniciámos o ano com cerca de 272.000 clientes registados. 
Terminámos com 538.000. Um crescimento de quase 100%. Em 2017 esperamos receber 
cerca de 25 milhões de euros de pagamentos via Telpark. O Telpark é a aplicação de 
pagamento de estacionamento mais bem classificada pelos seus utilizadores tanto na loja 
da Apple como na da Google.

A nossa preocupação com o serviço que prestamos aos nossos clientes é permanente 
e em 2016 lançamos o programa 4C - Calidad, Cliente, Cambio, Compromisso. A criação 
de produtos complementares ao estacionamento que facilitem a vida dos nossos 
clientes foi também uma preocupação incessante das equipas operacionais e de 
marketing da vossa empresa.

Em 2016 a Empark promoveu uma reflexão interna sobre os desafios e oportunidades 
que a revolução tecnológica nos traz. A vossa empresa está a preparar-se para 
responder às mutações tecnológicas que se anunciam com a generalização do carro 
elétrico, do carsharing e do carro autónomo. A nossa aposta pioneira nas plataformas 
digitais deixa-nos em muito boa posição face aos nossos principais concorrentes.

A revolução anunciada poderá representar uma enorme oportunidade para a nossa 
indústria. A devolução das ruas aos cidadãos e a redução continuada dos lugares à 
superfície, aumentam a importância das infraestruturas off-street como base natural 
logística para o futuro da mobilidade das cidades. Os parques de estacionamento serão 
os pontos naturais de carga de baterias, de início e fim de viagens de carros partilhados, 
de destino do carro autónomo e ainda de centro de distribuição de proximidade.

Como exemplo da evolução que antevemos para os parques de estacionamento e da 
sua progressiva evolução para centros logísticos de apoio ao centro das cidades, em 
breve teremos em muitos dos nossos parques uma zona de recolha de encomendas. 
As soluções que formos capazes de proporcionar às cidades no âmbito da mobilidade 
urbana podem contribuir, em larga escala, para melhorar a vida dos cidadãos nas 
nossas cidades. A vossa empresa conta ser parte determinante desta equação.

Não posso terminar sem deixar um agradecimento a todos os que ajudaram a fazer de 
2016 um bom ano para a Empark, os nossos acionistas, financiadores, fornecedores 
e clientes.

Por fim, uma palavra de apreço pela dedicação, lealdade e empenhamento dos 
colaboradores da empresa que mais uma vez foram a força motriz que faz com que a 
Empark se mantenha na liderança do sector.

Muito obrigado.
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Acerca da Empark

Principais acionistas do grupo
A 31 de dezembro 2016

Somos o líder em gestão de parques de estacionamento e zonas      de 
estacionamento regulado na via pública em Espanha e Portugal    e 
o quarto operador mais importante do sector de parques de 
estacionamento na Europa. A Empark tem sede em Madrid  e presença 
internacional, na qual trabalham mais de 2.600 colaboradores. Somos 
uma empresa sólida e inovadora e, ao mesmo tempo, próxima e 
humana, que gere 535.239 lugares de estacionamento em 188 
cidades de Espanha, Portugal, Reino Unido, Turquia e Andorra, com 
mais de 1.500.000 utilizadores diários. Facilitamos a deslocação de 
150 milhões de pessoas, todos os anos, ajudando-as a otimizar o seu 
tempo.

Colaboramos como partners de referência com administrações públicas, 
empresas de gestão urbana e de infraestruturas  de  transporte  
para melhorar a vida e a mobilidade das cidades. Interagimos com 
tecnologias de vanguarda, plataformas digitais e no desenvolvimento 
de soluções ad-hoc que são integradas nos sistemas dos nossos 
clientes de forma a garantir transparência, acessibilidade à informação, 
controlo e respostas em tempo real da gestão do estacionamento.

Maximizamos a utilização do espaço  atendendo  as  necessidades  
de instituições e cidadãos. Na Empark, queremos proporcionar 
experiência e tecnologia para criarmos ambientes limpos, ágeis, 
racionais e habitáveis, com sistemas energéticos sustentáveis e 
designs avançados, tecnologia de desenvolvimento própria e uma 
grande equipa formada por mais de 2.600 pessoas. Solução de futuro 
para gerir recursos de forma racional, tendências de mobilidade, 
planeamento e design urbano, que fomentam o debate e o intercâmbio 
de conhecimentos de forma a contribuir para a formação de ambientes 
de qualidade. Porque sabemos que a mobilidade faz parte do quotidiano 
das pessoas que diariamente têm necessidade de se deslocarem, 
na Empark, recorremos aos melhores especialistas para, num futuro 
imediato, reforçarmos o nosso posicionamento no setor. 

ASSIP Asesoría y Estudios de Mercado, S.A.

50,37%

Parkinvest, B.V.

28,42%

ESIF I, B.V.

12,94%

Transport Infracstructure Holding Company B.V.

8,27%

01> 
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> Dr. José Augusto Tavares da Silva

> Dr. Pedro Maria Póvoas Mendes Leal

> Eng. Domingos Antonio Cidade Pereira de Moura

> Dr. Manuel Ravara Caldeira Castel-Branco Cary

> Dr. Francisco Gomes de Carvalho Martins

> D. Francisco Javier Mateos Jiménez

> Drª. Joana Guimarães Serôdio Ricciardi

> Dr. Pedro Luis Silva Manso Pires

> Dr. Luis Nuno Lima de Carvalho Valença Pinto

> D. Victoriano López Pinto Fernández de Navarrete

> D.r Rafael Caldeira de Castel-Branco Valverde

> Dr. Tiago Brito Ribeiro Alves Caseiro

> Dr. Pedro Maria Póvoas Mendes Leal

> Eng. Domingos Antonio Cidade Pereira de Moura

> D. Francisco Javier Mateos Jiménez

> D. Antonio Jiménez Torre

> Dr. Luis Nuno Lima de Carvalho Valença Pinto

 Conselho de Administração

Comissão Executiva e Equipa de Gestão

Acionistas e Conselho de 
Administração
Empark conta com o apoio de um núcleo de participação 
estável que provém da indústria, (inclusive,  alguns 
dos seus principais executivos são também acionistas) 
assim como de  sócios  financeiros  que  participam  
no sector das infraestruturas através de fundos 
especializados. A Comissão  Executiva  da  Empark 
tem uma ampla trajetória no sector e um profundo 
conhecimento do mercado.
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Em 2016 as receitas consolidadas do grupo Empark foram de 201,2 milhões 
de euros e o EBITDA foi de 71,6 milhões de euros, ou seja, um crescimento 
de 5,6% em relação a 2015. 

Durante os últimos anos, conseguimos manter um crescimento no lucro 
bruto operacional (EBITDA) de 2,83% e, em 2016, tivémos um aumento de 
10,51% nas receitas dos parques de estacionamento subterrâneos.

Nos mercados internacionais, nos quais a Empark está presente, criámos 
expetativas para iniciar 2017 com novas operações de grande dimensão. 
Na Empark, trabalhou-se durante todo o ano de 2016 para entrar num dos 
mercados mais próximos da nossa empresa, França, ao mesmo tempo que 
nos expandimos e crescemos no Reino Unido.

2011 2012 2013 2014 2015

187.8

183.9 179 179.2

189.2

92.3

73.2

22.3

88

73

22.9

82.6

73.7

22.7

84.4

73.6

21.2

89.4

68.8

30.9

2016

201.2

98.8

68.1

34.2

INGRESOS EN MILLONES DE EUROS

Ingresos rotación Ingresos O.R.A. Ingresos gestión Ingresos totales

     CAGR: 2.83%       

2011 2012 2013 2014 2015

64.3 64.2 62.9
65.9 67.7

51.3

12.2

50.6

13.0

49.1

14.2

51.7

14.7

54.8

12.6

2016

71.6

60.5

10.9

EBITDA EN MILLONES DE EUROS

EBITDA Rotación EBITDA O.R.A. EBITDA Total

O negócio em números02> 
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España 390.082

Portugal 56.122

Reino Unido 83.035

Turquía 4.575

Andorra 1.425

ESPAÑA
390.082

REINO UNIDO
83.035

TURQUÍA
4.575

ANDORRA
1.425

PORTUGAL
56.122

Marcos 201603> 

Total de Lugares 535.239

> GESTÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO POR PAÍSES

Para a empresa e para os seus clientes, o ano de 2016, foi muito significativo,  já que 
continuámos com a nossa forte aposta no desenvolvimento próprio de tecnologia, desde 
o controlo remoto dos parques de estacionamento até aos novos sistemas de pagamento, 
que nos permite diferenciarmo-nos e sermos os mais competitivos do mercado.

Com um total de 411 contratos e 535.239 lugares geridos em 188 cidades de cinco países, 
o Grupo consolida-se como um dos maiores operadores europeus do sector. As adjudicações 
de 2016 somam um total de 18.261 novos lugares.

Compra de novas empresas
Em 2016 a Empark adquiriu a empresa EMSA – Empreendimentos e Exploração 
de Estacionamentos. Esta aquisição trouxe para a Empark mais 2.395 lugares de 
estacionamento, dos quais: 376 lugares situados no parque de estacionamento 
Mota Galiza, no Porto; 318 lugares no parque de estacionamento do Fundão 
e 465 lugares tarifados na via pública nesta mesma cidade; 1.236 lugares de 
estacionamento no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e, mais 3.836 lugares 
com a aquisição de 50% da Parquegil que a Empark passou a deter a 100%. Em 
Vila Nova de Gaia, contamos com 2.932 lugares de estacionamento tarifado e 
com 102 lugares de estacionamento no Centro Histórico, 262 lugares no Centro 
Cívico e 1.204 lugares no Parque D. Luiz I. No Porto, temos 376 lugares de 
estacionamento no parque D. João I .

A Empark adquiriu também 50% dos Estacionamentos Alhóndiga e Parques de 
estacionamento de Bilbao, que passaram a ser 100% da empresa, com 1.572 
novos lugares

Novos parques de estacionamento
Em Portugal, a inauguração do novo parque de estacionamento subterrâneo 
na Avenida Infante Santo, em Lisboa, em dezembro de 2016, foi um marco 
particularmente importante de exploração de parques de estacionamento em  
zonas hospitalares.
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Outro dos setores nos quais a Empark confirmou a sua liderança em 2016 foi  
na gestão dos parques de estacionamento “off-street”,  sendo-lhe adjudicada     
a exploração de Estacionamentos em Almería (Estacionamento El Ejido · 131 
lugares), Málaga (Estacionamento Las Terrazas de Marbella · 118 lugares), 
Tarragona (Estacionamento  Parc Central),  Santander  (Estacionamento  
Alfonso XXIII) e em Barcelona, onde obtivemos a concessão de 2 parques de 
estacionamento (Orpea e Torreblanca).

O estacionamento em hospitais é outra das áreas de negócios na qual a empresa 
tem continuado a crescer, consolidando o seu conhecimento neste tipo de  
gestão. Em 2016, em Espanha, conseguimos a gestão e exploração do parque 
de estacionamento do Complejo Hospitalario de León com 1.662 lugares.

Em finais de 2016, no Reino Unido, a Empark ganhou a concessão para a 
exploração do estacionamento de dois hospitais situados em Borough of 
Hillingdon, em Londres. O Hospital Hillingdon, com capacidade para 957 lugares 
e o Hospital Mount Vermon com 1.194 lugares. Com esta operação, a Empark 
consolida a sua presença no Reino Unido, país onde atualmente gere 83.035 
lugares de estacionamento nos aeroportos de Edimburgo, Stansted e Gatwick e 
dos Hospitais Royal Infirmary, Epsom and St Helier e Croydon University.

Tecnologia de projeto e construção
de parques de estacionamento
Dando continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela equipa 
técnica, a Empark continua a liderar o mercado de projeto e construção de 
parques de estacionamento públicos subterrâneos.

Em grandes números, a Empark ganhou contratos em 2016 
que somam mais de 18.000 lugares proporcionando um 
EBITDA líquido para a empresa de 3,7 milhões de euros. 

Construção del Aparcamiento 7 Rios /Zoo Lisboa
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Em dezembro, concluímos, a construção do Parque Infante Santo, em Lisboa, 
com 3 pisos, uma área de construção de 6.388,75m2 e 219 lugares de 
estacionamento.

Também em dezembro, demos início à construção do Parque de Sete Rios, na 
Praça Marechal Humberto Delgado (Zoo), em Lisboa, com 3 pisos, 3.085m2 de 
área de construção e 301 lugares de estacionamento, estando previsto um 
prazo de construção de 12 meses.

Na cidade do Porto, foi adquirido o Parque de Estacionamento Brasília, com 420 
lugares de estacionamento, 2 pisos, uma área de construção de 3.225m2, e, em 
funcionamento há 40 anos mas muito degradado. Procedemos à elaboração de 
todos os projetos e à sua recuperação / remodelação / reconstrução num prazo 
de 4 meses.

Estacionamentos na Via Pública
Em 2016 continuou-se com a expansão dos serviços de Estacionamento 
Regulado na Via Pública em Espanha em cidades como Collado Villalba, Los 
llanos de Aridane (La Palma), Comillas e Pollença, adaptando duas formas de 
pagamento do estacionamento tarifado, mediante parquímetro ou Smartphone, 
com a nossa app Telpark. Em Portugal, foi  relevante  o início do contrato de 
concessão de estacionamento no Porto, o qual contempla a gestão de 8.000 
lugares de estacionamento tarifado na via pública e, iniciou-se a gestão do 
estacionamento tarifado na via pública na Cidade do Fundão.

Liderança tecnológica
A nível tecnológico, o nosso marco foi implementar em mais de 20 parques de 
estacionamento a solução de acesso mediante a “leitura de matrícula” através 
da app Telpark nos parques de Madrid, Valência, Pamplona, Ciudad Real e 
Tarragona e o arranque do primeiro parque gerido na íntegra pelo sistema SAGA,  
que permite dispensar o bilhete e possibilita o pagamento do estacionamento 
sem se deslocar à caixa de pagamento. Esta solução, gerida pelo nosso 
departamento I+D+i, foi desenvolvida para facilitar a vida do utilizador e em 
cumprimento do compromisso ambiental de diminuir a utilização de papel ao 
eliminar a impressão do bilhete.

Parque de Estacionamento da Av. Infante Santo
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História da Empark04> 

ANOS 60

En 1966 foi criada ESSA S.A. (Parques de 
Estacionamento Subterrâneo S.A.) que 
realizou a primeira concessão de parques 
de estacionamento em Espanha.

Em 1968 foram adquiridas participações 
de ESLI (Parques de Estacionamento 
de Lisboa, S.A), empresa líder do 
sector de parques de estacionamento 
subterrâneos de Lisboa.

ANOS 2000
No ano 2001 Ferrovial vende ESLI (Parques de 
Estacionamento de Lisboa, S.A) à portuguesa 
Emparque (Empreendimentos e Gestão de 
Estacionamentos S.A.)

Em 2009 nasce a Empark Aparcamientos 
y Servicios S.A. A compra da Cintra 
Aparcamientos por parte de Emparque dá 
lugar ao maior grupo da península ibérica no 
setor de parques de estacionamento, já com 
uma dimensão significativa a nível europeu.

Em 2007, a Emparque internacionaliza o seu 
negócio e inicia a operação no mercado turco.

ANOS 70
Nesta década foram adquiridas as 
concessões de vários
parques de estacionamento
em Espanha: Plaza de España, 
Fuencarral, Sevilha e Las Cortes 
em Madrid ou Santa Eulalia em 
Hospitalet de Llobregat.

ANOS 80
Em 1987 nasce a Dornier, 
empresa especializada na 
gestão de parques de
estacionamento na via pública 
e estacionamento para 
residentes.

ANOS 90

Em 1993 é criada a Ferrovial Aparcamientos, uma 
empresa especializada na concessão, construção e 
gestão de parques de estacionamento para residentes.

Em fevereiro de 1998 é constituída a sociedade Cintra, 
à qual se incorporam as empresas ESSA, Dornier 
e Ferrovial Aparcamientos. Cintra converte- se na 
empresa líder do sector em Espanha.

Em 1994 nasce a empresa portuguesa Emparque 
S.A. com a finalidade de participar em concursos para 
projetar, construir e gerir parques de estacionamento 
subterrâneos em Portugal.

 

ANOS 2010
A Empark Aparcamientos y Servicios S.A. 
continua a crescer e posiciona-se no mercado 
internacional com a obtenção do contrato dos 
parques de estacionamento do Aeroporto de 
Edimburgo e Gatwick e com a gestão de vários 
parques de estacionamento em Hospitais de 
Madrid e do Reino Unido.

Em 2013 ocorre a adjudicação histórica de um 
lote de 18 aeroportos da AENA em Espanha 
para a gestão de todos os seus parques de 
estacionamento.

1966 1987 1996 2009

2016

1968 1993 1998
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ES · Almería
Aparcamiento El Ejido
143 plazas

PT · Portugal
Adquisición del 50% restante de EMSA
2.395 plazas

PT · Oporto
Aparcamiento Brasilia
420 plazas

PT · Lisboa
Gestión Aparcamiento
Panoramic
647 plazas

ES · Santa Cruz de Tenerife, La Palma
ORA Los Llanos de Aridane
380 plazas

ES · Tarragona
Gestión Aparcamiento Parc Central
978 plazas

ES · Santander
Aparcamiento
Alfonso XIII
792 plazas

ES · León
Aparcamiento Complejo
Hospitalario de León
(Hosteleon)
1.662 plazas

ES · Islas Baleares
ORA Pollença
139 plazas

ES · Madrid
Collado Villalba
1.655 plazas

ES · Alicante
Aparcamiento
N3 del Puerto de Torrevieja
450 plazas

UK · Londres
Hospital Hillingdon
909 plazas

UK · Londres
Hospital Mount Verdon
1.194 plazas

ES · Valladolid
Grúa Valladolid

ES · Huesca
Mantenimiento de
Expendedores de Barbastro
12 expendedores

ES · Santander
ORA Comillas
360 plazas

ES · Bilbao
Adquisición del 50% restante 
Aparcamientos Alhóndiga
997 plazas

ES · Bilbao
Adquisición del 50% restante
Aparcamientos de Bilbao
575 plazas

PT · Portugal
Praça do  Almada
(Póvoa do Varzim)
254 plazas

ES · Ávila
Aparcamiento Plataforma de Gredos
250 plazas

ES · Barcelona
Aparcamiento Orpea
77 plazas

ES · Sant Cugat del Vallés,
Barcelona
Aparcamiento Torreblanca
140 plazas

ES · Marbella, Málaga
Aparcamiento Las Terrazas
165 plazas

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PT · Oporto
Inicio del servicio ORA
8.000 plazas

TR · Istanbul
Inicio de la concesión
3 PKS TAV
Emniyet Evleri, Murat
Pasa e Iskender Pasa
714 plazas

PT · Lisboa
Inicio construcción
Aparcamiento 7 Rios/Zoo Lisboa
301 plazas

PT · Lisboa
Inauguración aparcamiento
Infante Santo
219 plazas

PT · Portugal
Adquisición del 50%
restante de Parquegil
3.836 plazas

PT · Oporto
Mota Galiza 
376 plazas

PT · Fundão
Parque do Fundão y ORA Fundão  
318 plazas de rotación y 
465 plazas ORA

PT · Loures
Hospital Beatriz Ângelo
1.236 plazas

PT · Vila Nova de Gaia
ORA Vila Nova de Gaia 
2.932 plazas
y Aparcamientos 
Centro Histórico 102 plazas
Centro Cívico 262 plazas
Luiz I 204 plazas

PT · Porto
Aparcamiento
Dom João I 
376 plazas

Cronología05> 
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Este exercício é claramente um marco importante na 
gestão de parques de estacionamento. A Empark soube 
combinar os seus recursos humanos e tecnológicos,  de 
tal forma que, os nossos clientes puderam usufruir 
das explorações com um elevado nível de satisfação. 
Claramente estabelecemos uma sólida base nos 
exercícios de 2014 e 2015 com a especialização 
e o trabalho metódico aplicado à gestão de todos 
os parques e a cada um deles. Os nossos Livros da 
Qualidade de 2015 e 2016 estabeleceram as bases 
de negócio do futuro da Empark e foram avaliados 
pela AENOR como um dos pontos fortes da empresa, 
já que estes são o  resultado de anos de gestão, de 
persistência e de vontade de dotar os nossos parques 
de estacionamento de novos conceitos associados a 
uma mobilidade eficiente nos centros urbanos. 

Durante o ano de 2016 devemos destacar que trabalhámos o novo 
conceito de parques de estacionamento que potenciámos nos dois 
exercícios precedentes, dando um grande relevo à Qualidade, Cliente, 
Mudança e Compromisso. Delinear o futuro dos nossos parques de 
estacionamento obriga-nos a ser responsáveis no presente, a analisar de 
forma metódica cada atuação e a sua repercussão no negócio futuro.

Incorporámos novos parques de estacionamento: Estacionamento 
de El Ejido (Almería), Las terrazas (Marbella), Alfonso XII (Santander), 
Estacionamento Orpea, Torreblanca e Sala (Barcelona), todos em Espanha. 
Em Portugal, adquirimos o Parque de Estacionamento Mota Galiza, a 
concessão do estacionamento do Hospital Beatriz Ângelo e o parque 
Brasília. Todos estes novos parques de estacionamento foram adaptados 
aos critérios de qualidade da empresa num tempo recorde.

Neste exercício, foram lançados no mercado mais de 150 novos produtos e 
2 ações globais com êxito (Campanha Saldos e Campanha Verão), através 
das quais ficou claramente identificada a sensibilidade dos clientes em 
relação a produtos flexíveis e adaptados às suas necessidades.

Parques de Estacionamento Urbanos06> 

2016.
Líder tecnológico na mobilidade 
do futuro. 
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As ações de Marketing foram uma das grandes protagonistas neste exercício, revendo 
igualmente a comunicação-cliente interna dos parques de estacionamento, assim 
como as informações disponíveis nos mesmos. Podemos dizer que conseguimos 
ter os parques mais próximos, que compreendemos melhor as necessidades dos 
nossos clientes e que estes confiaram na Empark.

Um ponto importante que não poderíamos deixar de mencionar são as nossas 
equipas, as quais perceberam como a gestão polivalente dos parques é sinónimo 
de êxito e de bons resultados. O parque de estacionamento do futuro requer uma 
mudança de gestão, adaptação e entendimento do ambiente de uma forma muito 
dinâmica. Dispomos de uma rede de colaboradores treinada e organizada com a 
finalidade de otimizar os nossos recursos nos parques geridos pelo CERCA – Centro 
de Controlo da Empark. Gerir  corretamente a manutenção dos nossos parques ou 
apoiar os mesmos em tempo recorde, faz parte das nossas exigências de qualidade.

O CERCA, em 2016, permitiu-nos novamente cumprir com as nossas expetativas. 
De forma a proporcionar rapidez na gestão e  as soluções que os clientes 
procuram, foi melhorada toda a informação de contacto com os nossos parques de 
estacionamento, de forma a tornar mais inteligível o serviço por parte dos nossos 
clientes e reduzir o número de chamadas recebidas, o que nos permite dedicar mais 
tempo às chamadas que são realmente importantes.

Inovámos igualmente o conceito de Negócio Complementar, sendo os primeiros a 
implementar nos nossos parques, novas ideias de negócio, como as Parafarmácias 
ou os Serviços de Entrega Postal, mediante um acordo pioneiro com os Correios para 
a progressiva implementação do seu serviço Citypaq. Da mesma forma, acordos com 
empresas de Car Sharing, Rent a Car ou a implementação de Painéis Digitais para 
anunciantes nos nossos parques de estacionamento, posiciona-nos, novamente, 
como os grandes líderes de gestão de parques de estacionamento no sector.

Em 2016, iniciámos o percurso para a criação de um novo conceito de parques de 
estacionamento que proporciona uma mais valia em termos da mobilidade eficiente 
nas cidades, adaptando-nos a novas tecnologias. O nosso marco tecnológico foi 
implementar nos nossos parques de estacionamento de Madrid, Valência, Pamplona, 
Ciudad Real e Tarragona o sistema de pagamento por matrícula através da app 
Telpark  e o arranque do nosso primeiro parque gerido na íntegra com o sistema 
SAGA (Casino de la Reina em Madrid e Parque de estacionamento El Grande em 
Ávila), onde não é necessário obter bilhete.
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Estacionamento na Via Pública07> 

Na Empark colocamos ao serviço das Câmaras Municipais a nossa 
experiência e conhecimento para oferecermos um serviço de qualidade 
e tecnologicamente avançado. Com mais de 50 anos de experiência, 
somos o parceiro versátil capaz de integrar numerosas plataformas e 
soluções que facilitam a mobilidade urbana. Em 2016, tínhamos 112 
contratos  de gestão integral de regulação de viaturas, o que significa  
a gestão de 260.463 lugares em 112 cidades de Espanha e Portugal. 
Além disso, gerimos o serviço de reboque de veículos em várias cidades 
de Espanha. Em 2016 tínhamos 104 reboques.

Especial relevância teve o início do contrato de concessão de 
estacionamento no Porto, relativo à gestão de 8.000 lugares de 
estacionamento tarifado na via pública.

Em 2016,  em Espanha, continuou-se com a expansão dos serviços de 
Estacionamento Regulado na Via Pública, em cidades como Collado 
Villalba, Los llanos de Aridane (La Palma), Comillas e  Pollença,  
adaptando  duas formas de pagamento do estacionamento regulado: 
mediante parquímetro ou Smartphone, com a nossa app Telpark. Em 
Portugal, adquirimos a gestão de estacionamento tarifado na via 
pública na cidade do Fundão.

Consultadoria e soluções à medida 
A nossa experiência permite-nos promover e gerir novas fórmulas de 
estacionamento em ambientes diversos. A Empark pratica condições e preços 
sazonais nos parques de estacionamento dos municípios de Sesimbra e Figueira 
da Foz (Portugal), de acordo com a época alta ou baixa. O mesmo acontece em 
Tossa de Mar, Palafrugell, Castelló D`Empúries, Sant Felui de Guixols (Gerona) 
e Comillas (Cantábria). Em 2016 obtivemos a licitação estival da Plataforma de 
Gredos.

Ocupamo-nos de serviços tão específicos como a gestão de pilaretes de 
bloqueio de estacionamento nas ruas de acesso restrito a residentes ou ao 
reboque de automóveis da via pública. A Empark oferece soluções para qualquer 
situação de afluência massiva de pessoas, seja por turismo, cultura ou eventos 
pontuais. Em 2016 foram efetuadas 2 experiências piloto. A nova zona ‘Kiss   
& Go’, para reduzir aglomerações de pessoas no colégio Valentín García Yebra 
de Ponferrada, aquando da Semana Europeia da Mobilidade, e o serviço de 
regulação e ordenação do estacionamento no Parque Natural de Las Médulas 
declarado Património Mundial pela Unesco. A experiência piloto da Dornier, 
evitou o colapso e a obstrução da localidade no período da Páscoa.

Atendimento ao cliente
Em 2016 a Empark continuou a aposta num Atendimento ao Cliente   de 
qualidade. Demos soluções aos nossos clientes através do nosso “call center” 
em Madrid e Lisboa, serviços de atendimento via email ou através da nossa 
presença ativa nas redes sociais. A partir do “call center”, para além de gerirmos 
os pedidos dos clientes, realizámos reservas de lugares em parques de 
estacionamento de aeroportos e contratámos produtos online. Foram atendidos 
mais de 10.000 pedidos via email, de utilizadores que entraram em contacto 
connosco para solicitar algum dos nossos serviços.

Uma especial menção merece o Atendimento ao Cliente de Telpark, a nossa 
app de pagamento por telemóvel, que, ao longo de 2016, geriu mais de 40.000 
consultas ou incidências através da nossa ferramenta de gestão de Atendimento 
ao Cliente.

112

260.463

+40.000

  contrato
  de gestão

lugares

pedidos atendidos Serviço 
de Atendimento ao Cliente
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Estacionamento e Mobilidade em  
Aeroportos, Hospitais e Estações de Caminhos Ferro

08> 

Aeroportos
Os estacionamentos de aeroportos são lugares estratégicos para os nossos 
clientes, com uma atividade vital para a cidade, que necessitam de um 
controlo e  qualidade de serviço mais exigente. Na Empark trabalhamos 
para facilitar ao cliente a procura de estacionamento nos aeroportos.

Em Espanha, gerimos 64.000 lugares para AENA (Madrid Barajas, Sevilha, 
Gran Canaria, etc.), 76.000 lugares para os aeroportos de Gatwick e 
Stansted, no Reino Unido, e, 12.000 lugares em Portugal para ANA (Lisboa, 
Porto e Faro), o que torna a empresa numa referência mundial na gestão 
deste tipo de apoio a infraestruturas aeroportuárias. Tudo isto consistiu na 
gestão de 152.000 lugares de estacionamento em 2016.

Através do nosso portal de reservas de lugares, www.reservarparking.com 
dos utilizadores podem selecionar e reservar antecipadamente lugares 
de estacionamento em todos os aeroportos de Espanha. Também 
se disponobiliza este serviço através das páginas web dos gestores 
aeroportuários AENA, BAA e ANA.

Hospitais
Em Lisboa, foi inaugurado o parque de estacionamento subterrâneo na 
Av. Infante Santo. Este parque de estacionamento tem uma capacidade 
de 220 lugares e uma área de construção de 6.390 m2. Foi efetuado um 
investimento conjunto entre o Hospital CUF Infante Santo, S.A. (Grupo José 
de Mello Saúde) e a Empark, no valor de 5 milhões de euros. Este projeto 
veio, não só satisfazer a necessidade de estacionamento dos utentes 
do Hospital CUF Infante Santo, como também veio proporcionar, aos 
residentes e a todos os que utilizam esta importante avenida em Lisboa, a 
possibilidade de terem lugares de estacionamento. 
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Em 2016, em Espanha, conseguimos a gestão e exploração de 1.662 
lugares no parque de estacionamento do Complexo Hospitalário de 
León. Este parque de estacionamento faz parte de uma concessão 
composta por estacionamento, hotel e cafetaria. Com esta nova 
adjudicação, a Empark consolida-se como líder na gestão de parques de 
estacionamento de apoio a infraestruturas hospitalares em Espanha.

No Reino Unido, ganhámos a concessão de dois hospitais situados em 
Borough of Hillingdon (Londres): o Hospital Hillingdon com capacidade 
para 957 lugares e o Hospital  Mount Vermon, com 1.194 lugares.

Com estas adjudicações, a Empark continua a sua expansão na gestão 
de parques de estacionamento especializados em zonas hospitalares. 
Entre os que já gere, estão: Royal Infirmary Hospital, em Edimburgo; 
Croydon University Hospital, em Londres; Hospital Garcia de Orta, em 
Almada; Hospital CUF Descobertas, em Lisboa; Hospital 12 de Octubre, 
Ramón y Cajal, Gregorio Marañón e La Concepción, em Madrid; os 
hospitais Esperit Sant e Sagrat Cor, em Barcelona; Zona Hospitalaria, 
em Pamplona.

Estacionamento em estações 
de caminhos de ferro
O nosso objetivo final é simplificar a vida aos milhares de utilizadores 
que todos os dias desfrutam do serviço de Estacionamento. Em 2016, 
continuamos a gerir o sistema de controlo de acesso em parques de 
estacionamento de Cercanías, através do EOS Access, uma plataforma 
de serviço integral de gestão cloud (na nuvem) integrada na mobilidade 
da cidade, em diversas estações de caminhos de ferro de Madrid, 
tais como: El Barrial, Las Matas, Las Rozas, Majadahonda e Pinar de 
las Rozas. Em Palência, a Empark gere o parque de estacionamento 
dissuasor de “Los Jardinillos” e a Estação de Pequena Velocidade. 
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CERCA09> 

O Centro de Controlo da Empark.
A melhor tecnologia para garantir um 
serviço 24/7.

O atendimento centralizado de parques de estacionamento 
proporciona maior vigilância, segurança e diálogo com 
o cliente, ao mesmo tempo que identifica e dá respostas  
a ocorrências através de intervenção remota. O nosso 
objetivo é atender um cliente e que este fique plenamente 
satisfeito por ter recebido um atendimento personalizado, 
rápido, eficaz e profissional.

Atualmente é impensável gerir parques de estacionamento sem conceber 
uma gestão centralizada. O que há uns anos atrás era um projeto, agora   
é a nossa realidade, 24 horas por dia e 7 dias por semana. O CERCA é um 
elemento diferenciador no atendimento ao cliente e no serviço ao cidadão. 
Em 2015 havia 218 parques de estacionamento centralizados, em Espanha 
e Portugal; no final de 2016 já eram 240 os Parques de Estacionamento 
centralizados, com atendimento 24 horas. Em 2016, foram acrescentados 
22 parques de estacionamento com sistema remoto através da nossa sala 
de controlo.

As nossas duas salas de controlo CERCA, em Madrid e em Lisboa, atenderam
1.700.000 chamadas de interfonia em 2016. O tempo médio de atendimento 
ao cliente é inferior a 10 segundos e solucionaram-se situações pontuais, 
como se estivéssemos presentes no parque de estacionamento, a atender 
vários  clientes ao mesmo tempo.

Esta polivalência resultou de um conhecimento exaustivo,  treinado e 
planificado sobre as necessidades do cliente e da capacidade de solucionar 
problemas bastante diversificados, que a Empark foi adquirindo ao longo 
dos anos através do CERCA. 

240

1.700.000
pedidos de
Atendimento ao 
Cliente

parques de 
estacionamento
centralizados
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Soluções Off-street
O CERCA dispõe de um exaustivo conhecimento de cada um dos 34 parques de 
estacionamento e das necessidades do cliente. Revêm e estudam cada Parque 
de Estacionamento para encontrarem novas oportunidades  de  melhoramento  
de gestão, antecipando-se à identificação de incidências. As soluções 
proporcionadas pelo nosso Centro de Controlo maximizam a eficiência dos 
parques de estacionamento, com um forte enfoque territorial e compromisso 
com a proximidade geográfica. O nosso objetivo é que o cliente fique plenamente 
satisfeito com o atendimento personalizado do nosso Serviço de Atendimento 
ao Cliente através de controlo remoto.

Soluções EOS
Como parte do seu ADN, a Empark deu continuidade à liderança tecnológica 
durante o ano de 2016 através da sua ferramenta de integração EOS, com a 
qual foi pioneira em tornar extensível o sistema de acesso e de pagamento por 
matrícula através da app Telpark nos parques de estacionamento urbanos de 
Madrid, Valência, Pamplona, Ciudad Real e Tarragona.

A  Empark  é  líder  na  gestão  centralizada  de  parques  de  estacionamento   
e assumiu em 2016, o grande desafio de implementar em 20 parques de 
estacionamento centralizado a inovadora tecnologia de “acesso com matrícula” 
nos Estacionamentos de elevada rotação, obtendo excelentes resultados e a 
satisfação do  cliente.  Em  2017,  continuará a expansão da rede de parques 
de estacionamento da Empark com esta tecnologia, que permite a entrada e 
saída non-stop de veículos nos parques de estacionamento através da leitura 
da matrícula.

ESPANHA

TOTAL

PORTUGAL

59

93

34

91

147

56

150
parques de

estacionamento

240
parques de

estacionamento

90
parques de

estacionamento

Aeroportos e área envolvente  

Rotação

Aeroportos e área envolvente 

Rotação
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Telpark: A App do Parquímetro10> 

O ano de 2016 foi considerado o ano do boom do pagamento por telemóvel 
como alternativa ao parquímetro em Espanha. A utilização do Smartphone 
como elemento de gestão e de pagamento do estacionamento na via pública 
teve um enorme crescimento nos dois últimos anos, nas principais cidades 
espanholas. Em algumas cidades, como Madrid, a sua utilização superou 38% 
das transações e, em Pamplona, a app Telpark alcançou 40% dos pagamentos 
de estacionamento regulado através de telemóvel. Em outras cidades, como 
León, a utilização foi superior a 25% e de 16% em Valência. Em Portugal, a 
app Telpark foi lançada no Porto em 2016 e, ao terminar o ano, tinham sido 
realizadas 30.000 transações mensais. Isto faz com que o Porto seja a cidade 
portuguesa com o maior número de transações mensais.

Assistimos a um enorme crescimento de utilizadores e de funcionalidades de 
Telpark. Em finais do ano, estávamos presentes em mais de 70 cidades, em 
Espanha e Portugal (mais 10 cidades do que no ano anterior). Continuamos a 
ser a app com maior penetração no mercado, com mais de 535.239 utilizadores, 
em finais de 2016. Em apenas um ano, duplicámos o número de utilizadores em 
relação ao ano anterior.

A Empark incrementou a sua aposta na  utilização do telemóvel para o 
pagamento de serviços vinculados à mobilidade e ao estacionamento através de 
Telpark e de tecnologias desenvolvidas internamente pela empresa. Em 2016, 
foram elaborados diversos desenvolvimentos na nossa plataforma EOS, o que 
contribuiu para estarmos na vanguarda em termos de tecnologia aplicada ao 
sector do Estacionamento.

Inovação e desenvolvimento tecnológico: 
“leitura de matrícula”
Este sistema de automatização foi uma autêntica revolução  em Espanha, na 
forma de conceber o método de pagamento do estacionamento subterrâneo, 
já que, até agora, nunca tinha sido implementado nada igual. O sistema, ao 
contrário de outros, não precisa de incorporar nenhum dispositivo adicional à 
viatura e é válido para um número ilimitado de matrículas. É o sistemas mais 
seguro e mais cómodo do mercado. 

A tecnologia de “leitura de matrícula” permite-nos conhecer e prever os 
comportamentos e gostos dos nossos clientes, pelo que, podemos adaptar 
as suas necessidades reais aos produtos dos parques de estacionamento.

São cada vez mais os clientes que utilizam o “acesso com matrícula” para 
entrar nos parques de estacionamento que  gerimos, em cidades como: Madrid, 
Ávila, Tarragona, Valência, Ciudad Real e Pamplona. Nesta última cidade, 
por exemplo, em 2016, o pagamento por este meio, no Estacionamento de 
Baluarte ultrapassou 8%, enquanto que, no Estacionamento de Colón, em 
Madrid, ou o Grande, em Ávila, é de 6%, com as vantagens que proporciona 
este sistema. Em 2017 esperamos duplicar estes valores.
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Telpark em Números
Houve aproximadamente uma média de 1.000 registos 
diários, o que se traduz em cerca de 30.000 novos utilizadores 
mensais. No fim de 2016 Telpark tinha 535.239 utilizadores. 
Estes valores representam a duplicação do número registado 
no início de 2016, que estava perto dos 250.000.

A implementação da solução de acesso mediante a leitura 
de matrícula em parques de estacionamento urbanos e para 
pagar o estacionamento regulado, gerou uma poupança de 
papel considerável ao ter sido eliminada a impressão do 
bilhete. Cumprindo com o compromisso ambiental de diminuir 
a utilização de papel, em 2016 deixaram de ser emitidos 
11.447.673 bilhetes devido a esta tecnologia.

No ano de 2016, atendemos 40.747 pedidos (consultas ou 
dúvidas), sobre a aplicação de Telpark, através da plataforma 
de Atendimento ao Cliente. O tempo médio de resposta em 
2016 foi inferior a 24 horas.

Telpark foi a app do pagamento do estacionamento regulado 
através do telemóvel melhor avaliada pelos utilizadores do 
Google Play http://nemo-monte.dyndns.org:1027/video2.mjpg 
e da Apple Store, com uma avaliação por parte dos utilizadores 
do Google Play (Android) de 4,1 pontos sobre 5, enquanto na 
Apple Store, esta mesma avaliação é de 4,2 estrelas sobre 5.

Na vanguarda da Tecnologia
> Após o novo design, em 2015, do aspeto visual e do modo de utilização da 
aplicação, em 2016, assistimos à evolução tecnológica com o desenvolvimento 
de uma nova funcionalidade: o pagamento e o “acesso com matrícula” em 20 
parques de estacionamento subterrâneos, da rede da Empark, em Espanha. 
Esta funcionalidade foi instalada em Madrid, Valência, Pamplona, Ciudad Real 
e Tarragona, sendo a primeira app em Espanha a implementar esta tecnologia 
que permite estacionar sem bilhete e sem passar pela caixa de pagamento, 
só com a leitura de matrícula.

> Apostamos na melhor tecnologia do mercado: a leitura de matrícula mediante 
a app Telpark ou o sistema SAGA, produto desenvolvido internamente, 
instalado no Estacionamento El Grande de Ávila e no Casino de la Reina, em 
Madrid. Ambas as tecnologias têm em comum o facto de já não ser necessária 
a emissão de bilhete para sair do Estacionamento.

> Em 2016, levámos a cabo uma transformação tecnológica importante, 
estabelecendo sinergias entre o estacionamento on-street e o estacionamento 
off-street.

>  Foi instalada uma nova forma de pagamento alternativa para os utilizadores 
de Telpark: Via-T Bip&Drive. Os utilizadores de Bip&Drive já podem pagar os 
parquímetros a partir do  telemóvel, mediante a aplicação, e, por outro lado, 
os utilizadores de Telpark dispõem de uma forma de pagamento alternativa, 
com as vantagens de não terem que levar dinheiro consigo nem terem que 
procurar um parquímetro para efetuarem o pagamento.

> Também foi estabelecida uma nova funcionalidade em algumas cidades de 
Espanha: Start & Stop, que permite pagar pelo tempo exato de estacionamento. 
O sistema de “Terminar” ou “Prolongar” o tempo de estacionamento existe 
em 10 cidades de Portugal e, em 2016, foi instalado nas cidades Fuengirola, 
Málaga, Cádis e Almería e será estendido a outras cidades em 2017.
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Meio Ambiente e Qualidade11> 

Boas práticas ambientais e uma 
gestão de qualidade.
Na Empark, preocupamo-nos em fazer  uma correta 
gestão ambiental; de facto, este é um dos elementos 
chave da estratégia da empresa em conjugação com 
uma prestação de serviço de qualidade e de modo a 
superar as expetativas dos clientes.

O compromisso da Empark com a proteção do meio 
ambiente e com a prevenção da contaminação 
materializa-se na sua política de defesa da qualidade 
ambiental, procurando aumentar e promover o 
conhecimento sobre temas relacionados com o meio 
ambiente, gerar uma mudança de comportamentos 
e caminhar no sentido de uma estratégia de 
transporte mais sustentável, assim como, comunicar 
e difundir uma série de práticas e recomendações 
para diminuição dos impactos ambientais negativos 
desta  atividade. A nossa estratégia ambiental 
centra-se no consumo de energia elétrica, redução 
do consumo de combustível, gestão de resíduos, 
qualidade do ar e no desenvolvimento de um centro 
de mobilidade.

Tudo isto se materializa nas seguintes atuações e
valores levados a cabo em 2016: 

Consumo
Consumos e poupanças de papel Poupança de papel

Dentro das nossas boas práticas ambientais
está a redução do consumo de papel através 
da redução da emissão dos bilhetes de 
estacionamento. Em 2016, a app Telpark   
juntou-se   à   Semana   Europeia da Mobilidade 
para dar a conhecer a sustentabilidade 
e a poupança do consumo de papel 
conseguida com a app Telpark. Em 2016, 
não foram emitidos 14.658.930 bilhetes 
de estacionamento regulado e nos nossos 
parques de estacionamento subterrâneos 
de elevada rotação, por já estar  instalada a 
tecnologia “acesso com matrícula” e outros 
meios eletrónicos.

CONSUMO ESCRITÓRIOS CENTRAIS

CONSUMO SAGA · ROTAÇÃO

425.297

-11.567

1.869

11.500.000

cópias

bilhetes
salvo

Kg.

de operações em 
rotação em 2016

TELPARK

TELPARK

POUPANÇA

VIA VERDE

106.539

11.447.673

14.658.930

3.104.718

75 kg.

5,5 toneladas

8 toneladas

2,2 toneladas

operações 
sem bilhetes

operações 
sem bilhetes

operações 
sem bilhetes

operações 
sem bilhetes

poupança em consumo de papel

poupança em consumo de papel

poupança em consumo de papel

poupança em consumo de papel

 ROTAÇÃO

Via Pública
Espanha + Portugal

TOTAL

 ROTAÇÃO

Poupança Rotação meios eletrónicos

(PORTUGAL)
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Consumo Resíduos
Eletricidade RAEE’s 

(Resíduos de Aparelhos Elétricos e Eletrónicos)
Eficiência energética
Nos últimos 5 anos substituíram-se, em mais de 85 
parques de estacionamento de Espanha, Portugal e 
Andorra, os sistemas convencionais de iluminação de tubos 
fluorescentes por sistemas mais eficientes baseados na 
tecnologia LED, conseguindo-se assim uma significativa 
poupança anual de energia elétrica. Assim, graças aos 
pontos de luz substituídos, o consumo elétrico reduziu, 
desde 2013, cerca de 35%.

Redução de mais de 50%
Observa-se uma redução muito significativa, de 
2.521 kg. em 2015, para 828 kg., em 2016, o 
que evidencia  a  eficácia  das  medidas  tomadas 

na empresa relativas à redução de resíduos.

CONSUMO

QUANTIDADE

QUANTIDADE
POUPANÇA

13 GWh

828 kg.

2.521 kg.Estacionamento e escritórios Espanha + Portugal
TOTAL ANUAL

TOTAL
2016

2015
TOTAL

TOTAL ANUAL 6 GWh
CONSUMO MÉDIO/LUGAR ESPANHA E PORTUGAL

300 KWh / lugar

Empark 326 kgs.

Empark 1.981 kgs.

Dornier 502 kgs.

Dornier 540 kgs.
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Certificados de Qualidade e Meio Ambiente

> Certificados de Meio Ambiente.  
    UNE - EN ISO 14001

> Certificados de Qualidade.
    UNE - EN ISO 9001

Empark Parques de Estacionamento e Servições S.A  
Meio Ambiente: GA-2008/0098 

Dornier S. A.  
Meio Ambiente: GA-2008/0094

Eguisa. Estacionamientos Guipuzcoanos S. A.  
Meio Ambiente: GA-2008/0095

Empark UK Limited.  
Meio Ambiente: GA-2008/0098 - 002/00

Park Yönetimi Ve Sistemleri SAN. Ve TIC. A. S.  
Meio Ambiente: GA-TK2666-QC - EC

Empark Parques de Estacionamento e Servições S.A

Qualidade: ER-1721/2000

Dornier S. A.  
Qualidade: ER-1719/2000

Eguisa. Estacionamientos Guipuzcoanos S. A.  
Qualidade: ER-0372/2006

Empark UK Limited.  
Qualidade: ER-1721/2000 - 002/00

Park Yönetimi Ve Sistemleri SAN. Ve TIC. A. S.  
Qualidade: ER-TK2666-QC - EC

Empark Empreendimentos S.A. 
Qualidade: ER-1721/2000 - 003/00

Veículos elétricos
Postos de carregamento de veículos 
elétricos em Espanha e Portugal
A Empark considera que a utilização do veículo elétrico, em 
ambientes urbanos, é um elo fundamental da mobilidade elétrica 
para superar as limitações e barreiras mais importantes na 
cidade, tais como: a não disponibilidade de lugares em parques de 
estacionamento aos cidadãos e às empresas que querem adquirir 
um carro elétrico e que não têm onde o carregar habitualmente. 
Em 2016, tínhamos 32 pontos de carregamento, em 20 parques 
de estacionamento de Espanha e Portugal. Em 2017, vamos 
aumentar este número.

15

5

Espanha

Portugal

Parques de estacionamento 
com postos de carregamento

Parques de estacionamento 
com postos de carregamento
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O nosso êxito é consequência do esforço e dedicação dos colaboradores
da Empark, uma equipa profissional, com boa formação, cujo compromisso 
é um fator chave para o sucesso obtido no alcance dos objetivos e dos 
projetos da empresa. No fim do ano, a família Empark era formada por 2.581 
colaboradores, dos quais, 65% são homens e 35% mulheres. O conjunto dos 
quadros da empresa continua a ser maioritariamente jovem, com uma idade 
média de 43 anos. Além disso, os profissionais que ocupam os cargos de 
direção na empresa possuem uma comprovada trajetória com mais de 30 
anos de experiência no sector.

Desenvolvimento profissional e formação
A componente  humana da empresa é a base essencial para o desenvolvimento 
e crescimento da Empresa. A Empark oferece oportunidades de crescimento e 
de carreira profissional aos seus colaboradores. Para tal, a empresa continuou a 
investir na formação. Assim, em 2016, realizaram-se mais de 15.600 horas de 
formação em áreas  técnicas, idiomas e prevenção de riscos laborais.

Plano de Igualdade
A Igualdade e a Diversidade são fatores chave na celebração de novos 
contratos e no desenvolvimento profissional.

Zelamos por garantir a prevenção de ações e atitudes que possam prejudicar
o trabalhador em matéria de perseguição laboral e de assédio sexual. 
Trabalhamos de forma a garantir a igualdade de oportunidades, sem que 
haja descriminação por motivos de género, raça, país     de origem, religião ou 
idade. Contamos com 4,25 % de trabalhadores com deficiências, valor este 
que está acima do estipulado pela Lei de Integração (LISMI), impulsionando 
e fomentando a sua integração laboral. A Área da Igualdade, estratégia, 
dentro da nossa política Corporativa de Recursos Humanos, fomenta a 
participação e colaboração da equipa através de um canal de comunicação 
anónimo denominado “idem”, que previne a descriminação e garante as boas 
práticas em relação à igualdade de contratação, formação, conciliação laboral 
e familiar, retribuição, saúde laboral, etc.

Prevenção de Riscos Laborais
A empresa tem investido na segurança e saúde das pessoas. Por isso, em 
2016, continuámos a promover a formação na prevenção de riscos laborais 
(PRL). Ano após ano continuamos na linha da redução do absentismo e 
sinistralidade.

Colaboradores Empark  · Capital Humano12> 

65%

35 % 85%Equipa Humana
2.598 pessoas contratos por tempo

indeterminado

ÍNDICE Grupo Empark
Sector

(CNAE 5221)

Incidência 36,06 38,03

Frequência 0,02 0,02

Absentismo 0,29 0,35
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A Empark apostou na integração das políticas sociais e ambientais 
levando a cabo projetos que garantem a sua colaboração com a sociedade. 
Assumimos o compromisso de contribuir para uma melhor sociedade e 
por um ambiente mais limpo, tentando melhorar a qualidade de vida dos 
nossos colaboradores, dos familiares e da sociedade em geral.

Por isso, atuamos e mostramos esta identidade na empresa através de  
diferentes projetos de forma a alcançar o êxito sustentável

Noutro âmbito de atuações, facilitamos a integração laboral mediante 
acordos com empresas e fundações. A Empark assinou um acordo com 
Aldeas Infantiles de Espanha cujo objetivo é facilitar a integração, no 
mercado laboral, de pessoas em risco de exclusão social, dentro de um plano 
de colaboração contínuo onde também incluímos a cedência de espaços nos 
nossos parques de estacionamento angariando fundos com a finalidade de 
favorecer um ambiente protetor que ajude as crianças a crescerem sentindo-
se amadas e respeitadas.

Destaca-se, também, a especial ajuda que demos mediante a venda de 
calendários solidários do Colegio de Educación Especial Hospital de San 
Rafael, angariando fundos para as crianças com deficiências severas.

Por último, e, relacionado com o compromisso corporativo desenvolvido pela 
empresa, levámos a efeito ações locais de apoio a iniciativas e a associações  
que podemos ajudar na difusão de mensagens de consciencialização social. 
Por exemplo, a campanha a favor da igualdade e contra a violência de 
género, levada a cabo juntamente com  a Câmara Municipal de Valladolid 
onde se utilizaram 353 parquímetros e 1.300.000 bilhetes que incluíam na 
parte de trás os logos  da Igualdade e da luta contra a Violência de Género 
para consciencializar a população.

Em outro âmbito, o desenvolvimento e inovação tecnológica faz com que   
a Empark seja uma entidade mais ecológica. A implantação da aplicação 
Telpark e a leitura automática de matrícula sem necessidade de utilizar 
bilhetes, contribui para uma redução no consumo de papel.

O desejo e a intenção da Empark é continuar a promover estes acordos de 
colaboração durante os próximos anos, procurando atingir o êxito em cada 
ação e em todos os âmbitos do seu negócio.

RSC · Grupo A Empark13> 

Todos os anos, Empark colabora com a Unicef com o  
design de christmas na compra de mais de 3.000 kits de 
sobrevivência para as crianças que mais necessitam. Cada 
kit inclui alimento terapêutico para tratar da desnutrição, 
pastilhas purificadoras de água e vacinas contra a pólio.
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Direção Geral Empark14> 

Carlos Díaz
Diretor Geral de Infraestruturas

Espanha

> Beatriz Allepuz
Chefe da Área da Zona Norte

> Ignacio Callejo 
Chefe da Área da Zona Centro

> Carolina Verdugo
Diretora de Zona Este e Ilhas

> Javier Torres
Chefe de Área CERCA

Portugal

> Vitor Mendes
Diretor de Portugal e Galiza

> Antonio Leao 
Chefe da Área do Centro e Sul

Francisco Javier Mateos
Diretor Geral Espanha e Gestão de Contratos

 Direção da Zonas

> Manuel Barrios
Diretor da Zona I Espanha

> Carlos Javier Arellano
Diretor da Zona II Espanha

> Óscar Mareque
Diretor da Zona III Espanha

Delegações e Gerências

> Juan Luis Almansa
Gerente Aeroportos - Aena

> Carlos Alberto Baña
Delegado da Galiza e Leão

> Jaime Bertrán
Delegado Ilhas Baleares

> Teodoro Brioa
Delegado de Castela e Astúrias

> Iván Doyague
Delegado do Levante

> Amadeu Fernandes
Delegado de Gestão de Serviços 
Portugal

> Inmaculada Goikoa
Delegada Navarra

> Paulo Lança
Delegado Vía Pública e ANA Portugal

> Luis López
Delegado das Canárias e Madrid

> Antonio Martínez
Delegado Aragão e Lérida

> José Merino
Delegado da Andaluzia e Murcia

> Victor Plá
Gerente da Catalunha

> David Soto
Gerente Cantabria

> Juan Luis Uriarte
Delegado Pais Basco

> Ángel M. Delgado
Gerente Guipúzcoa

Direção Geral de 
Infraestruturas

Direção Geral de Espanha e 
Gestão de Contratos

Paulo Nabais
Diretor Geral de Portugal

Direção Geral
de Portugal
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Luis Blanco
Diretor Geral Internacional

Reino Unido

> Luis Blanco
Direção Reino Unido

> Jane Farnworth
Diretora de Administração
e Recursos Humanos Reino Unido

> Nick Maley
Diretor de Negócios e Desenvolvimento 
Reino Unido

> Helen Seely
Diretora de Negócios e Desenvolvimento 
Internacional (aeroportos) Reino Unido

> Kevin Fleary
Diretor de Operações
Gatwick

> Chris McGraw
Diretor de Operações
Edimburgo

> Peter Wright
Diretor de Operações
Stansted

Turquia

> Paulo Nabais
Direção  Turquia

> Gokhan Ince
Diretor Geral Turquia

> Resat Kueli
Diretor Financeiro Turquia

> Yalcin Kurt
Diretor Comercial Turquia

Antonio Jiménez 
Diretor Coordenador de 
Desenvolvimento de Negócio

> Luis Martín
Diretor Técnico e Comercial

> Gonzalo Blanco
Gerente de Negocio Zona I

> Olga Llorente
Gerente de Negocio Zona II

> Noelia Ruíz
Gerente de Negocio Zona III

> Fernando Augusto Gomes
Diretor de Desenvolvimento
de Negócio Portugal

Eugenio de Miguel
Diretor Financeiro

Luis de Melo
Diretor Financeiro Portugal

José Vázquez
Diretor de Financiamento e Investimentos

Sara Blanco
Diretora de Recursos Humanos, Qualidade e 
Meio Ambiente

Paulo Teixeira
Diretor de Recursos Humanos Portugal

Luciano Verdi
Diretor Assessoria Jurídica Espanha

Filomena Moura
Diretora Assessoria Jurídica Portugal

João Caetano Días
Diretor Coordenador 
“Business Development”

Jordi Curiá
Diretor de Tecnologia
e Sistemas de Informação

Pedro Agapito
Diretor de Controlo
de Gestão e Auditoria

Manuel Formosinho Sanchez
Diretor Coordenador
de Marketing e Serviços

Direcção Geral 
Internacional

Direção de 
Desenvolvimento

Direção Geral Serviços 
Centrais

Direção de Análise 
de Risco

Direção de Sistemas

Direção de Controlo
de Gestão e Auditoria

Direção de 
Marketing e Serviços
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Contacte - nos15> 

SEDE CENTRAL
Avd. General Perón 36, Planta 1ª
28020 Madrid 
Tel.: |+34 |  915 468 900 

Fax: |+34 |  915 569 127

Recursos Humanos: rrhh@empark.es 
Clientes: clientes@empark.es 
Marketing e Comunicação: comunicacion@empark.es 
Vendas: ventas@empark.es

>Espanha
ZONA I
Madrid
Avd. General Perón 36, Planta 1ª
28020  Madrid 
Tel.: |+34 |  915 468 900 
Fax: |+34 |  915 569 127 

clientes@empark.es 

Galicia e Leão
C/ Placer 27, bajo 
36203 Vigo 
Tel.: |+34 |  986 442 191 

Astúrias e Castela e Leão
C/ Expósitos nº 3, bajo 
47003 Valladolid 
Tel.: |+34 |  983 397 585 
Fax: |+34 |  983 396 017 
clientescastillaasturas@empark.es 

Levante 
C. Valenciana y Murcia 
Av. Aragón, 25, entresuelo 
46010 Valencia 
Tel.: |+34 |  963 931 546 
Fax: |+34 |  963 621 143 
clienteslevante@empark.es

ZONA II
Navarra e La Rioja 
Esquiroz, 30, trasera 
31007 Pamplona 
Tel.: |+34 |  948 153 597 
Fax: |+34 |  948 235 337 

Catalunha 
C/ Balmes, 150, entresuelo 4 
08008 Barcelona 
Tel.: |+34 |  932 434 410 
Fax: |+34 |  932 434 411 

Baleares 
Calle Olmos 7, 2º A/B 
07012 Palma de Mallorca 
Tel.: |+34 |  971 453 260 
Fax: |+34 |  971 451 751 

Cantabria e Vizcaya 
C/ San Juan 23, local 
48901 Barakaldo, Vizcaya
Tel.: |+34 |  944 370 021/ 944 370 128
Fax: |+34 |  944 781 609 

País Vasco
C/ San Juan 23, local
48901 Barakaldo, Vizcaya 
Tel.: |+34 |  944 370 021/ 944 370 128
Fax: |+34 |  944 781 609

Aragão e Lérida
C/ Alonso I, 40- 2º D
50003 Zaragoza
Tel.: |+34 |  976 425 865
Fax: |+34 |  976 425 865

ZONA III
Toledo
C/ Salto del Caballo 3, 1ª pta. Oficina 9
45003 Toledo
Tel.: |+34 |  925 225 217
Fax: |+34 |  925 211 964

Castela La Mancha e Estremadura
C/ Salto del Caballo 3, 1ª pta. Oficina 9
45003 Toledo 
Tel.: |+34 |  949 216 742 
Fax: |+34 |  925 255 714

Andaluzia e Murcia 
Estacionamento de Alameda Vieja
C/ Puerto S/N
11403 Jerez de la Frontera, Cádiz
Tel.: |+34 |  959 283 199
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SEDE CENTRAL
Rua Joaquim António de Aguiar, 19 
1070-149 Lisboa 
Tel.: |+351 |  213 847 300 
Fax: |+351 |  213 847 350 

Recursos Humanos: empark@empark.pt 
Marketing: marketing@empark.es

14 Avenue d’Eylau
75016 Paris
Tél.: |+33 |  0177 726 417

empark@empark.fr
www.empark.fr

Stansted Courtyard. Unit 4B
Parsonage Road
Takeley - Essex
CM22 6UP
United Kingdom
Tel.: |+44|  01279 666 067

www.empark.co.uk 

Empark Park Yönetimi
Mimar Sinan Mah. Selman - I Pak Cad. Abdül Feyyaz Sok. No. 4
Katibim Katlı Otoparkı Kat. 4 - 34672  Üsküdar 
Istanbul  / Türkiye

Tel.: |+90|  216 201 2760

info@emparktr.com
www.emparktr.com

C/ Balmes 150, Entr. 4 
08008 Barcelona 
Tel.: |+34 |  932 434 410 

Escaldes Centre 
C/ Constitución 8-10 
AD 700 Escaldes-Engordany 
Principado de Andorra 
Tel.: |+37 |  682 73 36 

>Portugal >França

>Reino Unido

>Turquia

>Andorra

Norte
Rua Júlio Dinis, 247, piso 4, E-13
4050 - 324 Porto
Tel.: |+351 |  911 797 650

Centro 
Rua Joaquim António de Aguiar, 19 
1070-149 Lisboa 
Tel.: |+351 |  213 847 300 
Fax: |+351 |  213 847 350

Sul
Parque de Estacionamento 
Alameda de República 
Rua França Borges 
8500-674 Portimão 
Tel.: |+351 |  282 422 314 
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Andorra la Vella

Andaluzia  Almería | Cádiz | Fuengirola | Granada | Huelva | Jerez de la Frontera | Lepe | Málaga | Marbella 
| Medina Sidonia | San Fernando | Sevilla | Utrera  Aragão | Alagón | Alcañiz | Calatayud | Caspe | Ejea de 
los Caballeros | Huesca | Jaca | Tauste  Astúrias | Avilés | Gijón  Baleares | Felanitx | Llucmajor | Mahón 
| Palma de Mallorca | Pollença | Puerto de Palma  Canárias | Arucas | Fuertenventura | Gran Canaria | 
La Palma | Lanzarote | Las Palmas | Los Llanos de Aridane | Santa María de Guía | Tenerife  Cantabria | 
Comillas | Noja | Santander  Castela La Mancha | Albacete | Alcázar de San Juan | Ciudad Real | Cuenca | 
Guadalajara | Illescas | Quintanar de la Orden | Toledo | Tomelloso | Torrijos | Valdepeñas  Castela e Leão 
| Astorga | Ávila | Béjar | Benavente | Burgos | Lago de Sanabria | León | Palencia | Peñafiel | Plataforma 
de Gredos | Ponferrada | Salamanca | Valladolid | Zamora  Catalunha | Barcelona | Berga | Caldetes | 
Castelldefels | Castelló d’Empúries | Corbera de Llobregat | Esparraguera | Figueras | Gavà | Gerona 
| Hospitalet de Llobregat | La Jonquera | Mataró | Mollerussa | Palafrugell | Prat de Llobregat | Rubí | 
Sabadell | Sant Celoni | Sant Cugat del Vallés | Sant Feliu de Guixols | Tarragona | Tossa de Mar | Valls | 
Viladecans  Comunidade Valenciana | Alcoy | Algemesí | Alicante | Buñol | Carcaixent | Denia | Moncada 
| Onteniente | Peñíscola | Sagunt | Segorbe | Sueca | Torreblanca | Valencia | Xàtiva  Estremadura | 
Badajoz | Don Benito | Mérida | Villanueva de la Serena | Zafra  Galiza | A Coruña | O Barco de Valdeorras 
| Pontevedra | Santiago de Compostela | Vigo  La Rioja | Arnedo | Logroño  Madrid | Arganda del Rey | 
Collado Villalba | Madrid | Majadahonda | Pozuelo de Alarcón | San Sebastián de los Reyes  Murcia  Murcia  
Navarra | Estella | Pamplona | Tafalla | Tudela  País Vasco | Baracaldo | Bilbao | Erandio | Deva | Irún | Orio 
| San Sebastián | Vitoria

Almada | Amadora | Barreiro | Beja | Cascais | Estoril | Évora | Faro | Figueira da Foz | Fundão | Lagos | 
Leiria | Lisboa | Loures | Montijo | Portimão | Porto | Póvoa de Varzim | Seixal | Setúbal | Sesimbra | Tróia 
| Vila Nova de Gaia | Vila Real

Edimburgo | Stansted | Londres - Gatwick

Istambul 

>Espanha

>Andorra

>Portugal

>Reino Unido

Localidades com presença do Grupo Empark em 2016

>Turquia

Onde estamos16> 
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