Paparazzi nos Transportes Públicos
Quem utiliza os transportes públicos é uma estrela na Cidade
do Rock.

Lisboa, 13 de Maio de 2010 – No âmbito da campanha “Vá de Transportes Públicos ao
Rock in Rio-Lisboa”, o Rock in Rio iniciou hoje a acção Paparazzi. Com o intuito de
premiar e incentivar aqueles que utilizam transportes públicos para as suas deslocações,
uma equipa de repórteres e fãs abordou os utilizadores da Carris nas paragens da Cidade
Universitária surpreendendo-os com fotografias e pedidos de autógrafos.
O Rock in Rio pretende deste modo sensibilizar o maior número de espectadores a
utilizar os transportes públicos, premiando aqueles que já o fazem. À saída de um meio
de transporte público os passageiros são abordados e é escolhido um para ser a estrela.
Depois de fotografadas, essas pessoas são convidadas a tornar-se fãs da página do
facebook Rock in Rio-Lisboa. As primeiras 10 pessoas a identificarem-se com um tag nas
suas fotografias são premiadas com uma t-shirt Rock in Rio.
À semelhança da edição de 2008, Ricardo Carriço é o porta-voz desta campanha. O actor
já manifestou o seu apoio a esta causa noutras ocasiões e a sua presença nesta acção
tornou-se indispensável. Ricardo Carriço irá estar presente à saída da estação de Metro
da Baixa-Chiado no dia 14 de Maio, entre as 17h30 e as 20h00, para felicitar os
utilizadores pela sua opção amiga do ambiente.
A acção Paparazzi vai continuar a decorrer hoje entre as 17h30 e as 20h00, nas paragens
da Carris em Sete Rios e noutros 3 meios de transporte em 3 dias diferentes, de modo a
abordar o maior e mais variado número de pessoas. No dia 14 de Maio os paparazzi do
Rock in Rio vão estar na estação de Metro do Marquês de Pombal das 08h00 às 10h30 e
na estação Baixa-Chiado das 17h30 às 20h00 com Ricardo Carriço. No dia 17 de Maio as
intervenções vão ter lugar nas estações da CP, de manhã no Cais do Sodré e ao fim do
dia em Cascais (nos mesmos horários). Finalmente os utilizadores da Transtejo também

vão ter oportunidade de serem premiados no dia 18 de Maio, entre as 08h00 e as 10h30
no terminal do Cais do Sodré e entre as 17h30 e as 20h00 no do Terreiro do Paço.
Esta iniciativa surge na sequência da parceria entre o Rock in Rio e o Ministério das
Obras Públicas, Transportes e Comunicações, e conta com a colaboração dos operadores
de transportes Carris, CP, Metropolitano de Lisboa e Transtejo.
A colaboração entre os operadores de transportes pretende recuperar as ligações
estabelecidas na campanha de 2008 e criar uma rede que facilite as deslocações de todos
os fãs à Cidade do Rock utilizando os transportes públicos. Como forma de preservar o
ambiente e evitar dificuldades no trânsito local e de estacionamento, esta iniciativa
propõe deixar os carros particulares em casa. Para o efeito, os operadores vão prolongar
os horários de exploração dos transportes envolvidos, criar serviços de transporte com
trajectos especiais e efectuar carreiras exclusivas.
A campanha “Vá de Transportes Públicos ao Rock in Rio-Lisboa” está enquadrada na
temática da mobilidade sustentável e no Plano de Redução de Emissões de Carbono do
evento, que fazem parte do Projecto Social do Rock in Rio. Os resultados motivadores da
edição anterior desta campanha, em 2008, incentivaram o Rock in Rio a apostar
novamente nesta parceria. A partir de um inquérito feito pela E.Value aos visitantes da
Cidade do Rock em 2006 e em 2008, foi possível apurar que em 2006 34% dos visitantes
utilizaram os transportes públicos para chegar ao evento e em 2008 esse número subiu
para os 40%. Este aumento em 6% de visitantes utilizadores de transportes públicos
traduziu-se na redução de 4% de emissões de CO2 por espectador.

Contactos para mais informações sobre o Rock in Rio:
Lift Consulting
Marta Menéres – (+351) 91 827 03 87 marta.meneres@lift.com.pt
Patrícia Gonçalves – (+351) 91 865 50 74 patricia.goncalves@lift.com.pt
Inês Cunha – (+351) 91 865 51 25 ines.cunha@lift.com.pt
Contactos para mais informações sobre a Campanha de Promoção do Transporte Público:
Unimagem – Comunicação e Imagem
Margarida Guimarães – (+351) 96 966 02 70 mguimaraes@unimagem.pt
Carina Ferreira – (+351) 96 173 47 44 cferreira@unimagem.pt

