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Mundicenter reforça compromisso ambiental 

 

AMOREIRAS SHOPPING CENTER COM 

ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS GPL 

 

A Mundicenter reitera o seu compromisso com as causas ambientais, permitindo, a 

partir de hoje, dia 10 de Julho, o estacionamento de veículos movidos a gás no parque 

de estacionamento do Amoreiras Shopping Center, no seguimento da entrada em 

vigor da Portaria n.º 207-A/2013 de 25 de junho, que estabelece as prescrições 

técnicas, a que têm que obedecer os veículos que utilizam GPL como combustível, e 

que permite o estacionamento dos mesmos em parques fechados e abaixo do nível do 

solo. 

 

Tendo em vista a satisfação de todos os seus clientes e a garantia das melhores 

soluções ecológicas, o Amoreiras Shopping Center retira os anteriores sinais de 

proibição de estacionamento de veículos a GPL do seu parque, demonstrando o 

seu empenho na procura de soluções amigas do ambiente. 

 

De referir que foi neste parque de estacionamento que, por iniciativa da APETRO, se 

realizou um estudo de análise quantitativa dos riscos, a veículos com motores 

alimentados a gás de petróleo liquefeito, quando estacionados ou em circulação, em 

comparação com veículos com motores alimentados a gasolina, com resultados que 

edificaram os pilares da argumentação técnica que defende, à semelhança do que já 

acontece na quase totalidade dos países Europeus, a abolição da proibição de 

estacionamento para veículos a GPL, que satisfaçam os requisitos técnicos 

estabelecidos pela referida Portaria.  

 

O Parque das Amoreiras, que cumpre as disposições do regime jurídico da segurança 

contra incêndios em edifícios, e demais legislação aplicável ao estacionamento de 

veículos, reforça assim o seu compromisso com as gerações futuras, reafirmando as 

suas preocupações ambientais e garantindo o melhor serviço aos seus visitantes. 

 

Para mais informações, poderá consultar o regulamento em www.amoreiras.com ou o 

Facebook do Shopping. 

Lisboa, Julho de 2013 

http://www.amoreiras.com/

