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(Sintese)

A Empresa de Mobilidade e Estacionamento da Praia, S.A., de ora em diante designada, abreviadamente, por EMEP, S.A., é uma pessoa colectiva de direito público, sob a forma de entidade 
empresarial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Conforme referem os Estatutos, a EMEP, S.A. tem como objecto social a construção, gestão, exploração, manutenção e vigilância de locais de estacionamento e de infra-estruturas ou serviços 
associados que integram o sistema global de acessibilidades e mobilidade urbana, podendo ainda promover a elaboração e promoção de estudos e projectos de mobilidade, estacionamento e 
acessibilidade urbana.

Em Dezembro do ano de 2017, a EMEP, S.A. completou  4 anos e 6 meses em relação à data  que começou a funcionar, tendo enfrentado logo nos primeiros dias  tamanhos constrangimentos, 
fruto de diferentes interpretações  por parte de certas entidades administrativas, sobre as normas que regulam o estacionamento em Zona de Estacionamento de Duração Limitada,  as quais foram 
submetidas à apreciação judicial, tendo o Tribunal da Comarca da Praia, por sentença proferida,  em Março de 2016, já transitada em julgado,  dado razão à EMEP, S.A.

Ao longo desse conturbado tempo, ou seja, nos primeiros quatro anos e meio de funcionamento, a  empresa procurou tudo fazer para cumprir os objectivos para os quais foi criada, sendo certo 
que, hoje, os munícipes  da Praia,  bem como aqueles que a visitam, podem  facilmente observar que no Centro Histórico da Capital, no Platô, o estacionamento de automóveis é mais acessível e 
mais bem organizado. 

De conformidade com os dados fornecidos pela Direcção-Geral dos Transportes Rodoviários, no período compreendido entre os anos de 2013 a 2017, na ilha de Santiago, registou-se um aumento 
de cerca de 6.411 novos automóveis ligeiros, pelo que não estaríamos a exagerar se afirmarmos que pelo menos 65% desses automóveis estarão a circular na cidade da Praia, o que equivale a um 
aumento de cerca de  4.200 novas unidades. 

A empresa, durante esses primeiros anos, tendo como finalidade o bem servir aos automobilistas que se deslocam ao Platô, implementou o sistema de aquisição/pagamentos de títulos de 
estacionamento online, o título de estacionamento sob a forma de talões pré-pagos e,  para colmatar as frequentes avarias que se registavam, talões pré-pagos passaram a ser vendidos de forma 
ambulante, nas diversas ruas, no Platô.

Consciente dessa inconveniência e das frequentes reclamações apresentadas por parte dos automobilistas, a empresa fez um tamanho esforço no sentido de substituir os primeiros parquímetros 
instalados na capital, 37 novas unidades, num universo de 39, o que veio melhorar a qualidade de serviço que se presta a quem procura um lugar para estacionar.

 Acreditamos pois, que a actividade que se encontra a ser desenvolvida pela EMEP,S.A., contribui para melhorar a qualidade de vida dos seus munícipes, pelo que a prossecução do seu objecto é 
algo fundamental para a  modernização da cidade da Praia, que hoje, no seu todo,  é muito melhor do que há 5  anos atrás.

Praia, aos 31 de Julho de 2018. 
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