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O lugar certo para si

O lugar certo para si

Sobre nós

Vantagens

Foi em 2007 que a ESSE - Estacionamentos à Superfície e Subterrâneo, S.A. surgiu para simplificar as
rotinas diárias dos condutores.

Permite que os condutores:

Especializada, desde então, na gestão e exploração de parques de estacionamento subterrâneos, assim
como na concessão e exploração de lugares de estacionamento à superfície, a ESSE contribui para a
rotatividade de estacionamentos e para uma melhor mobilidade e acesso, por todos, a zonas de comércio
e serviços.

Não percam tempo à procura de estacionamento, poupando tempo e dinheiro.
Usufruam de estacionamento seguro e cómodo.
Disponham de estacionamento próximo dos centros urbanos e comércio local.
Desfrutem da melhoria da circulação rodoviária.
Beneficiem da rotatividade de estacionamento.

Valores
Satisfação e segurança dos clientes.
Ética e respeito na relação com concorrentes e parceiros.

Usufruam de uma melhor mobilidade e acesso a zonas de comércio e serviços.

Objetivos
Investimento contínuo em soluções inovadoras.

Valorização dos colaboradores.

Melhoria constante de processos e serviços.

Cumprimento da legislação vigente.

Relação preço / qualidade competitiva.

Responsabilidade social e ambiental.

Formação dos colaboradores.
Relações próximas com a comunidade.
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Empresa certificada
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Fardamento

Certificado APCER ISO 9001
Pelo Sistema de Gestão de Qualidade e pelo cumprimento de todos os requisitos obrigatórios, na
construção e exploração de parques públicos de estacionamento subterrâneo para viaturas e exploração de
parques de estacionamento à superfície.
Certificado APCER ISO 14001
Pelos Sistemas de Gestão Ambiental e pelo cumprimento de todos os requisitos obrigatórios, na construção
e exploração de parques públicos de estacionamento subterrâneo para viaturas e exploração de parques de
estacionamento à superfície.
Certificado OHSAS 18001
Pelo empenho da empresa na prevenção de riscos laborais e na saúde e segurança dos seus colaboradores,
encontrando-se atualmente certificada nos três sistemas: Segurança e Saúde, Qualidade e Ambiente.

Formações
Os funcionários da ESSE têm também formação que lhes permite ser equiparados a agentes de autoridade
administrativa, estando legalmente aptos para efeitos de fiscalização do regular estacionamento, conforme
DL n.º 146/2014, de 09 de outubro.
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Métodos de Pagamento

Espinho

A ESSE pensa sempre no bem estar do seu cliente, por isso, disponibiliza várias formas de pagamento do
ticket, tais como:

A ESSE está presente em 20 ruas de Espinho, uma cidade moderna, que acolhe milhares de visitantes
nacionais e estrangeiros ao longo do ano.

Vila Real de Santo António
São 39 as ruas de Vila Real Santo António em que a ESSE está presente. Uma cidade que tem no turismo,
na pesca, na agricultura e no comércio os esteios de uma economia diversificada e em crescimento.
Via Verde

Moedas

Os avisos de pagamento podem ser pagos através de:

Monte Gordo
Com 3 parques de estacionamento à superfície e lugares de estacionamento ao longo de 34 ruas, a
concessão de Monte Gordo está apenas em exploração no verão.

Payshop

Multibanco

Avenças para residentes e comerciantes
Tenha um lugar reservado apenas para si, 24 horas por dia, 365 dias por ano!
Estacionamento de fácil acesso para comerciantes e residentes através da leitura da matrícula da viatura.
O Cartão de Residente deverá estar sempre visível na viatura estacionada e no final de cada ano civil tem
que ser renovado.
O pagamento é efetuado numa única vez, de forma mensal, o que lhe permite rentabilizar o seu tempo!
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Software Backoffice sPark
O sPark é um software de gestão operacional da ESSE. Tem várias funcionalidades possibilitando ter
múltiplas concessões inseridas dentro do sPark e permitindo ter uma gestão ao momento a partir da
sede da empresa.
O sPark conta com vários menus, dentro dos quais o dashboard, a atividade dos controladores, avisos,
avençados e definições.

ESSE e Via Verde
Uma parceria que torna tudo
ainda mais simples
Pague com o seu telemóvel.
Poupe dinheiro, ganhe tempo e comodidade.
Se estacionar à superfície, com a App Via Verde
Estacionar, poderá:
· Receber notificações e prolongar o tempo do
estacionamento, esteja onde estiver.

Neste menu é possível consultar dados estatísticos sobre toda a envolvente operacional de cada
concessão dentro dos quais:
Ocupação por dia, por hora, por rua.
Valores por dia, por hora, por rua.
Número de pagamentos e o tipo de pagamento que foi feito.
Número de avisos passados por cada controlador.
Localização do controlador através do GPS.
Registo de avençados.

· Estacionar várias viaturas em simultâneo e fazer a
gestão de pagamentos.
· Localizar o seu veículo e ver o caminho mais rápido
para lá chegar.
No estacionamento em parques, utilize o seu
identificador para efetuar o pagamento.
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Serviços para Profissionais
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Dinamização do Comércio Local
Com os lugares de estacionamento ESSE, comerciantes e clientes:
Poupam tempo e combustível à procura de estacionamento
Dispõem de estacionamentos seguros e práticos
Encontram estacionamentos nos grandes centros urbanos, zonas históricas e de comércio local

Avenças para residentes e comerciantes,

Serviço de consultoria e execução de plano

assim como gestão e monitorização através

de mobilidade de cidades

de software de avençados

Montagem de operação completa para
o estacionamento tarifado, incluindo
sinalização, instalação de equipamentos e

Desfrutam de uma circulação rodoviária mais eficiente
Beneficiam da rotatividade de oferta de estacionamentos

fiscalização

Software de gestão operacional de

Análise da necessidade de investimentos

Melhoria da eficiência e eficácia do custo

concessões com acessos web para

em infraestruturas

do transporte de pessoas e bens

acompanhamento

Mobilidade de cidades
A ESSE disponibiliza um serviço de consultadoria,
executando um Plano de Mobilidade de Cidades, que
se torna uma peça-chave na implementação de um
sistema integrado de transportes.
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Sede: Rua Marcelino Sá Pires, nº15
2º Andar - Sala 26 · 4700-924 Braga
Telefone: +351 253 304 060 / +351 935 820 091
Email: geral@esse.pt

www.esse.pt

www.esse.pt

