PRESS RELEASES 2009

14 Abril 2009

“5.ª Jornada do Roteiro para a Ciência”
PRESIDENTE DA REPÚBLICA VISITA CARRIS
Aníbal Cavaco Silva, Presidente da República Portuguesa, no âmbito da 5.ª Jornada do Roteiro
para a Ciência, que visam valorizar o papel dos cientistas na abertura das novas vias do
conhecimento, mostrar os bons exemplos que merecem ser replicados, convocar uma nova
atitude no esforço nacional em torno da investigação e desenvolvimento, dar visibilidade a
alguns nichos de investigação e criar verdadeiras condições para consolidar regiões de
conhecimento e de competitividade, visita as instalações da CARRIS em Miraflores amanhã, a
partir das 15h30.

Esta visita à CARRIS tem como objectivo evidenciar a importância da matemática na inovação e
no desenvolvimento de ferramentas operacionais utilizadas pela Empresa.

Esta visita terá início na Fundação Calouste Gulbenkian às 15:00h onde estará um autocarro
articulado da CARRIS, que levará Anibal Cavaco Silva com destino ao Complexo de Miraflores.
O autocarro estará parqueado na Av. António Augusto de Aguiar.

Neste autocarro, que entrou ao serviço em Novembro de 2008, o Presidente da República
poderá tomar contacto com a abordagem multisensorial da marca CARRIS implementada pela
Empresa em 2008. No percurso a comitiva terá oportunidade de assistir a um filme institucional
da Empresa, em ecrãs instalados no interior do autocarro, fase experimental da Mob tv –
CARRIS que estará disponível nos veículos de serviço público já em 2009. E, ainda, sentir a
nova atitude da marca CARRIS através da fragrância Happy City, colocada no interior da viatura
e, que resulta da mistura de odores lisboetas.

A chegada de Anibal Cavaco Silva ao Complexo de Miraflores esta prevista para as 15:30h,
onde a Banda de Música dos Empregados da CARRIS interpretará o Hino Nacional, seguindo-se
o descerrar de uma Placa comemorativa desta visita.

No Auditório da Empresa terá lugar, seguidamente, a Comunicação de Boas Vindas proferida
por José Manuel Silva Rodrigues, Presidente do Conselho de Administração da CARRIS;
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seguindo-se uma intervenção do Prof. Pinto Paixão, docente na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, sobre “O Papel da investigação operacional na inovação”. Ainda, no
auditório da CARRIS o Eng.º José Maia, Director da Unidade Controlo Operacional e
Planeamento da Rede da Empresa fará uma apresentação dando a conhecer as principais
ferramentas utilizadas no domínio da aplicação da Matemática (GIST/EMME/SIG).

No decurso desta apresentação será efectuada uma ligação em directo à Central de Comando
de Tráfego da CARRIS, em Santo Amaro, para demonstração das suas funcionalidades das
ferramentas apresentadas, podendo o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, colocar
questões ao responsável desta área.

Antes do encerramento da sessão, será efectuada uma visita à Área de Horários e Escalas na
Unidade de Controlo Operacional e Planeamento de Rede.

A comitiva partirá, às 16h30, da CARRIS rumo ao ISEG, onde prosseguirá a visita no âmbito da
5.ª Jornada do Roteiro para a Ciência.

► VISITA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ÀS INTALAÇÕES DA CARRIS
► 4º FEIRA - 18 DEZEMBRO – 15H00
►FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, AVENIDA ANTÓNIO AUGUSTO DE AGUIAR

