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ALTERAÇÕES DE TRÁFEGO NA PRAÇA DO COMÉRCIO
PRIMEIRO BALANÇO DA CARRIS
De acordo com as informações disponíveis na Central de Comando e com os testemunhos dos
Inspectores de Tráfego da Empresa, que se encontram na rua a acompanhar a operação
relacionada com a gestão da circulação na zona da Praça do Comércio, devido às obras de
requalificação desta área da Cidade, a CARRIS constata, ao final desta tarde, um aumento de
velocidade comercial no troço Marquês de Pombal/ Praça do Comércio, resultado das medidas
adoptadas pela Câmara Municipal de Lisboa que tiveram como objectivo garantir as condições
adequadas de circulação do Transporte Público.

A CARRIS não registou alteração significativa da velocidade comercial no troço Santa
Apolónia/Praça do Comércio, em comparação com igual período de um dia normal, tendo
constatado uma ligeira quebra no troço Praça do Comércio/Cais do Sodré, devido à
concentração, na Rua do Arsenal, da totalidade do tráfego de atravessamento.

A CARRIS salienta que, em termos globais, não foi, até ao momento, percepcionada qualquer
alteração significativa no funcionamento da sua rede regular de transportes em relação a uma
segunda-feira normal.

Quanto à procura, a CARRIS registou, no canal Santa Apolónia/Cais do Sodré, no período da
ponta da manhã, um maior fluxo de passageiros, em comparação com o mesmo período de
dias anteriores.

A CARRIS sublinha que as medidas tomadas pela Câmara Municipal de Lisboa para protecção à
circulação do Transporte Público foram fundamentais para o seu regular funcionamento,
evidenciando, também, o empenho das forças policiais neste domínio.

A CARRIS, em articulação permanente com a Câmara Municipal de Lisboa, continua a analisar
as consequências das referidas obras, com vista a adoptar as medidas necessárias que
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permitam minimizar o impacto negativo em que as mesmas se possam traduzir para os seus
Clientes.

A obtenção de informação adicional sobre estas alterações pode ser efectuada para uma Linha
Telefónica específica de informação ao Público, que a CARRIS criou para o efeito, através do
telefone 808 201 777, podendo, também, esta informação ser obtida através do endereço
electrónico www.carris.pt.

