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Obras no Terreiro do Paço obrigam a mudanças nas paragens da
CARRIS - CARRIS informa clientes das suas novas paragens no
Terreiro do Paço
A partir do próximo domingo, dia 15 de Fevereiro, vão iniciar-se, no Terreiro do Paço, um
conjunto de obras a cargo de diversas entidades, designadamente, obras de consolidação do
Torreão Poente do Terreiro do Paço, a cargo da Sociedade Frente Tejo, obras de drenagem e
saneamento, a cargo da SIMTEJO, construção de um colector de águas pluviais, a cargo da
CML e, ainda, substituição da conduta de abastecimento de água, que ficará a cargo da EPAL.

Neste contexto, o tráfego da zona sofrerá algumas alterações, quer ao nível do transporte
individual, quer ao nível do transporte colectivo.

Estas obras implicam fortes restrições à circulação na “Baixa”, pelo que a CARRIS, com vista a
continuar a prestar um serviço de qualidade a todos aqueles que usam os seus transportes, irá
proceder, em articulação com a CML, a alterações de localização de paragens, efectuando
mudanças no percurso habitual das carreiras que servem a zona onde vão ter lugar estas obras.

A CARRIS procura, assim, com estas alterações minimizar os eventuais inconvenientes que
estas obras poderão causar, lançando, para o efeito, uma campanha de informação onde
pretende divulgar amplamente as alterações atrás referidas.

Assim, cada paragem da CARRIS, localizada na zona afectada, terá afixado uma planta da zona
de fácil leitura com a localização exacta das novas paragens.

A CARRIS vai, também, proceder à afixação de mapas com a planta da nova localização das
paragens na Praça do Comércio (novas paragens e paragens desactivadas) em todos os abrigos
da zona em referência, cartazes informativos no interior dos seus veículos de serviço público e
nos postos de venda, promovendo, ainda, acções directas de distribuição de folhetos de
informação nos principais interfaces e paragens afectadas nesta alteração.
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A CARRIS disponibiliza, ainda, a partir do próximo dia 13 de Fevereiro, uma linha telefónica com
o número 808 201 777, que funcionará entre as 08:00 e as 18:00 H, para esclarecer
detalhadamente as dúvidas dos seus clientes sobre estas alterações.
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Ciente de que poderão ocorrer impactos negativos sobre a circulação das suas carreiras, a
CARRIS acompanhará o evoluir da situação de forma a tomar as medidas necessárias para
minimizar estes impactos.

