Lisboa, 16 de Julho de 2009

COMUNICADO DE IMPRENSA
CARRIS COM 60 NOVOS AUTOCARROS COM CABINA DE PROTECÇÃO DO
MOTORISTA

A CARRIS apresenta hoje, numa cerimónia presidida pela Secretária de Estado dos
Transportes,

Ana Paula Vitorino, 60 novos autocarros Standard, todos com cabina de

protecção do motorista, que vão entrar ao serviço da empresa.

Os 60 autocarros agora recepcionados, 20 dos quais movidos a gás natural – aumentando
para 60 o número de veículos com estas características - constituem mais um passo no
processo de modernização da frota de autocarros da CARRIS.

A aquisição destes 60 autocarros representa um investimento de 13 milhões de euros.

A CARRIS é, hoje, uma empresa que dispõe de uma das frotas mais modernas a nível
europeu.

A renovação continuada e sustentada da frota de autocarros tem sido essencial para
alcançar elevados padrões de qualidade da oferta e, deste modo, ganhar novos Clientes
para o transporte público, como, aliás, tem acontecido desde 2007.

Por outro lado, só com uma frota renovada a CARRIS poderá dar um contributo relevante
para uma Cidade mais sustentável, isto é, para que Lisboa seja uma Cidade com melhor
ambiente. Uma frota mais amiga do ambiente permite a redução das emissões de gases
nocivos e de ruído, o que contribui para a melhoria da qualidade da vida urbana.

A renovação da frota permite, ainda e, não menos importante, diminuir os custos de
manutenção, como tem acontecido e, consequentemente, contribuir para melhorar o
resultado operacional, isto é, melhorar o desempenho económico e financeiro da empresa.

Actualmente, os autocarros oferecem aos Clientes elevados padrões de conforto – ar
condicionado, piso rebaixado, rampa de acesso para cadeira de rodas, indicadores de
destino electrónicos, com tecnologia LED com iluminação multicolor de acordo com a cor da
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zona onde a carreira opera, mas, também, elevados níveis de segurança decorrentes do
facto de todos estarem equipados com sistemas de videovigilância.
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