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Carregar Saldo no iParque Mobile 
1. Para carregar saldo na sua conta iParque Mobile terá que utilizar as suas credenciais 

de acesso ao portal. Aceda em www.iparque.pt.  

 
 

2. Escolha a Concessionária / Entidade gestora – Loulé Concelho Global EM 

 
 

 

http://www.iparque.pt/
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3. Selecione a opção Carregar Saldo. 

 
 

4. Introduza o montante e escolha o modo de pagamento sendo as opções Multibanco 

e Cartão de crédito as opções mais vantajosas. 
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Com a opção multibanco: 

É gerada uma guia de pagamento de serviço  

 
 

Atenção: O montante ficará disponível na manhã do dia seguinte ao pagamento, 

caso o pagamento seja efetuado de Domingo a 5ª feira até às 21h. Caso contrário, 

o montante ficará disponível até 48h após a data de pagamento. Se o pagamento 

for efetuado 6ª feira, sábado e domingo o montante só ficará disponível na 2ª feira. 

Caso necessite que o valor seja creditado na sua conta corrente com maior urgência, 

por favor envie-nos o comprovativo do pagamento realizado para o endereço 

geral@lcglobal.pt. Para mais informações contate-nos 289401080. 
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Com a opção Cartão de crédito: 

Escolha a opção Cartão de Crédito \ Confirme pagamento (valida dados cliente, do 

fornecedor e valor a creditar) 

I 

 

Introduza os dados do cartão e do código de segurança e valide o pagamento  

 

Atenção: O montante será creditado de imediato na sua conta corrente.  

 

Logo que disponha de saldo estacione livremente e pague através da sua APP 

iParque Mobile. 

 

Loulé, 25 de julho de 2017 


