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1 Setembro 2010
CARRIS PROMOVE A MOBILIDADE HÁ 138 ANOS EM LISBOA
CARRIS desenvolve um vasto plano de actividades em
Setembro no âmbito do seu Aniversário
Durante o mês de Setembro, a
CARRIS promove um conjunto de
iniciativas

que

comemorações

integram
do

as
138.º

aniversário da Empresa, que se
assinala no dia 18, coincidindo as
mesmas, também, com a Semana
Europeia

da

Mobilidade,

que

decorre entre 16 e 22 daquele mês.
Neste contexto, a CARRIS preparou um Programa que contempla várias iniciativas
e actividades que, ao longo do mês de Setembro, promovem a mobilidade
sustentável em Lisboa.
No dia 12 de Setembro, a CARRIS convida os Lisboetas, Clientes e não Clientes dos
seus transportes, para participarem uma iniciativa denominada “Lisboando”, uma
área reservada na zona de Belém que acolhe “meios suaves“ de transporte,
designadamente a bicicleta, patins e “skates”. O Lisboando, em Belém, vai ter,
também, aulas de ginástica ao ar livre, um circuito de bicicleta pela cidade e outras
actividades para todos.
A CARRIS disponibiliza, actualmente, seis carreiras que permitem o transporte de
bicicletas, sem custos acrescido, para além do pagamento do título de transporte.
A pensar nos seus Clientes, a CARRIS lançará, ainda, entre 13 e 26 de Setembro,
uma campanha de promoção do passe “Pague 10, Passe 12” oferecendo, neste
período, a todos os que adquirirem este passe anual, uma versátil mochila. Com
este passe, os Clientes pagam apenas 10 meses, mas podem utilizar o passe o ano
inteiro.
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No dia 22 de Setembro, a CARRIS apresentará publicamente, junto à Gare do
Oriente, a nova frota de 30 autocarros articulados que a Empresa recepcionou
durante o ano de 2010, sessão que será presidida por S. Exa. o Secretário de
Estado dos Transportes.
Estes autocarros, para além de possuírem características técnicas inovadoras, que
se traduzem numa maior comodidade, conforto e segurança para os Clientes,
estarão, também equipados com sistema Internet Wi-fi Grátis da TMN.
Ainda no dia 22, o Museu da CARRIS inaugura a exposição “A República de
Eléctrico”, em colaboração com a Comissão Nacional para as Comemorações do
Centenário da República. Nesta sessão, será, também, apresentado o livro da
autoria de Nysse Arruda intitulado “Eléctrico 28”. Esta exposição estará patente ao
público entre 22 de Setembro e 23 de Dezembro de 2010.
Entre os dias 10 e 17 de Setembro e os dias 22 a 26 de Setembro, a CARRIS vai
estar presente no Green Fest no Estoril e na Feira Portugal Tecnológico na Fil em
Lisboa, respectivamente.
Também no mês da Mobilidade, a CARRIS promoverá várias iniciativas no âmbito
da melhoria progressiva da Acessibilidade, com o objectivo de dar aos seus Clientes
a possibilidade de conhecerem e utilizarem a sua rede nas melhores condições.
Assim a CARRIS procederá à aplicação de uma placa com leitura Braille e com
caracteres em relevo para cidadãos invisuais e com baixa visão com a informação
do código SMS ao minuto CARRIS. Esta informação permitirá, aos Clientes com
necessidades especiais, a consulta dos tempos de espera dos veículos nas paragens
através do seu telemóvel. Serão, ainda, disponibilizados Cd’s com a descrição áudio
do percurso de carreiras acessíveis, preparadas para o transporte de passageiros de
mobilidade reduzida, dando a indicação das paragens e respectivos interfaces. O
site da CARRIS, também, vai estar disponível segundo as normas de acessibilidade
em vigor, garantindo a acessibilidade dos conteúdos Web a pessoas com
necessidades especiais, facilitando a todos as novas tecnologias de acesso. A
estrutura do site foi particularmente cuidada, permitindo a todos os utilizadores
tirarem o máximo partido das tecnologias de leitura de ecrã, audição de conteúdos
e estruturação dos mesmos.
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A partir de Setembro, a CARRIS disponibilizará, também, mapas de consulta rápida
(Spider Maps). As zonas escolhidas para início do projecto são: Marquês de Pombal,
Belém (Jerónimos) e Rossio/Praça da Figueira. Esta peça será aplicada nas
paragens CARRIS destas zonas. Desta forma será possível para os Clientes que se
encontrarem nestas zonas saberem quais as carreiras da CARRIS que realizam
serviço nessas zonas, qual o seu percurso e destinos.
Este Programa de Actividades contempla, também, iniciativas dirigidas aos
colaboradores da CARRIS, os quais podem, já a partir do dia 1 de Setembro,
aproveitar os descontos da Feira do Livro CARRIS, que decorrerá nas Estações de
Santo Amaro, Miraflores, Musgueira e Pontinha. Cerca de 9.000, actuais e antigos
colaboradores e seus familiares, podem visitar esta Feira. No dia 02 de Setembro,
às 18h00 decorrerá na Feira do Livro da Estação de Miraflores uma sessão de
autógrafos com Luis Monteiro, autor do livro “Últimos 200 anos da nossa economia
e os próximos 30…”
No dia 7 de Setembro, são entregues os Emblemas de Boa Condução e Antiguidade
aos Colaboradores da Empresa. Destacam-se alguns motoristas da CARRIS que
conduziram mais de 42.000 horas sem qualquer acidente, o que corresponde a 22
anos ao volante de um autocarro, a transportar milhares de passageiros em
segurança, sem o mais pequeno toque.
No dia 14 de Setembro a CARRIS promoverá um workshop sobre “Tendências da
Inovação”, integrado num ciclo de conferências que se encontra a desenvolver
durante o ano de 2010 e nas quais participam responsáveis e técnicos da Empresa
e intervenientes de outras empresas consideradas boas práticas no domínio da
Inovação. Neste workshop a CARRIS procederá ainda à entrega dos “Prémios e
Ideias Inovação 2010”
A CARRIS vai participar nas iniciativas desenvolvidas pelo Governo, pela Câmara
Municipal de Lisboa e pela Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa,
tendo em vista a promoção da Mobilidade na cidade, durante a Semana Europeia
da Mobilidade. Destas acções destacam-se a reactivação, em colaboração com a
C.M.L, do Corredor BUS intermitente na Cidade Universitária, que decorrerá no dia
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21 de Setembro, e a assinatura de um Protocolo Park & Ride entre os operadores
de transportes públicos de Lisboa e a EMEL.

