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App
Lisboa.MOVE-ME

horários e ligações com dados em tempo real

Sair de casa e planear os seus percursos nos
principais operadores de transporte de Lisboa,
é agora uma tarefa mais fácil através da
aplicação móvel lisboa.MOVE-ME. Disponível
em ambiente android e iphone, o
lisboa.MOVE-ME é uma aplicação gratuita que
dá-lhe
informação em tempo real da CARRIS e METRO
e outros operadores, de forma rápida,
simples e segura. Saiba +

De:

Casa
Para:

Trabalho
Em transportes públicos

Utilização de bicicletas
no Metro
Em setembro foi alargado o horário de transporte de bicicletas no
METRO, passando a poder-se circular com bicicletas durante todo o
período de exploração do Metro, ou seja, das 6h30 às 1h00. Esta
ﬂexibilização de horário impõe o conhecimento de algumas regras
que deverão ser do conhecimento prévio dos clientes METRO.
Saiba +

Village
underground
Deu-se início à montagem da estrutura do
Village Underground Lisboa, visando a criação
de um espaço cultural multifuncional. O
Museu da CARRIS acolherá este projeto
dedicado às indústrias criativas, numa
celebração do retro com o urbano, que é
metade centro cultural, metade centro de
escritórios. Será certamente um espaço
dinâmico e inspirador. Saiba +

Editorial
Caros leitores,
O passado mês de setembro foi
particularmente importante para a
CARRIS, que festejou o seu 141º
aniversário ao serviço de Lisboa. A
cidade que conhecemos hoje é
bem diferente de outrora, bem
como a necessidade de
mobilidade. É nesse sentido que a
CARRIS e o METRO se assumem
como agentes ativos na
dinamização e promoção de uma
cidade mais moderna e
sustentável, contribuindo e
respondendo aos desaﬁos da
mudança.
Nesta edição damos a conhecer o
projeto lisboa.MOVE-ME, uma
aplicação inovadora que permitirá
aos nossos clientes beneﬁciarem
de informações atualizadas e de
planeamento de viagens de forma
mais simples e rápida. Destacamos
o início da preparação do Village
Underground em Lisboa, o espaço
criativo que irá nascer no Museu da
CARRIS. Apresentamos ainda
diversos temas de interesse como o
programa de Natal do Museu da
CARRIS, o Festival Amadora BD, a
Missão Kanimambo que visa apoiar
pessoas com albinismo em
Moçambique ou a recente
certiﬁcação do Metropolitano em
ambiente, de acordo com a norma
NP EN ISO 14001:2012. E, já agora,
sabia que o Metropolitano alargou
o horário de transporte de
bicicletas? Mantenha-se informado
e viaje nos Transportes de Lisboa!

Vantagens Lisboa
Viva
Com o seu cartão Lisboa Viva
pode beneﬁciar de descontos a
partir de 5% nas lojas da Bike
Zone. A Bike Zone dedica-se ao
comércio de bicicletas e
acessórios de ciclismo, dispondo
de lojas de norte a sul do País.
Saiba +
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Amadora BD

Missão Kanimambo

Durante o mês de outubro, o universo
animado e de cor do Festival Amadora
BD fez-se passear pela CARRIS e
METRO. Apostando numa política de
apoio a evento de inegável interesse
cultural, a CARRIS e o METRO
prestaram apoio ao nível da
divulgação do Amadora BD. Saiba +

Em outubro passado, terminou a
campanha de solidariedade para a
recolha de artigos para a Missão
Kanimambo, projeto que se dedica
ao apoio às pessoas com albinismo
em Moçambique. Aos clientes da
CARRIS e do METRO que
entregaram donativos nos Espaços
Cliente, o nosso obrigado. Saiba +

Natal no Museu
da CARRIS

Metro certiﬁcado
em Ambiente

O Natal está à chegar e este ano o
Museu da CARRIS oferece um
programa de atividades natalícias
bem aos gosto dos mais novos.
Inscreva as suas crianças e viaje com o
Museu da CARRIS numa fantástica
aventura de Natal, repleta de jogos,
brincadeiras e alegria. Saiba +

No passado mês de junho o METRO
foi certiﬁcado em ambiente de
acordo com a norma NP EN ISO
14001:2012, atribuída pela SGS ICS
– Serviços Internacionais de
Certiﬁcação. Esta certiﬁcação vem
juntar-se à certiﬁcação do Sistema
de Gestão da Qualidade obtida em
2011, que evidencia a performance
da gestão do Metro. Saiba +
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