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16 de Novembro 2009
CARRIS reforça carreiras para pessoas com mobilidade
reduzida
Mais 4 carreiras com rampa para cadeiras de rodas
A CARRIS decidiu, na sequência dos novos sessenta autocarros recepcionados pela
empresa no último trimestre deste ano, aumentar o número de carreiras com
autocarros equipados com rampa para acesso de cadeiras de rodas.
A CARRIS enquanto operadora de transporte público revela, desta forma, a sua
preocupação com a melhoria das condições de mobilidade na cidade de Lisboa,
especialmente junto dos cidadãos de mobilidade reduzida.
Até ao momento a CARRIS disponibilizava dezoito carreiras servidas em exclusivo
com rampas, as carreiras 5, 16, 30, 35, 40, 47, 56, 70, 83, 701, 720, 726, 729,
755, 767, 781, 782 e 790.
Com a entrada em funcionamento dos sessenta novos autocarros, integrados no
plano de renovação da frota, a CARRIS decidiu alargar a oferta deste tipo de
serviço para mais 4 carreiras:
● Carreira 22 – Marquês de Pombal – Portela
● Carreira 78 - Campo Grande – Paço do Lumiar
● Carreira 79 –Olivais Sul – Olivais Sul (circulação Encarnação)
● Carreira 794 - Santos – Estação do Oriente
As carreiras 78 e 79 servem especialmente alguns bairros da Cidade, podendo os
cidadãos com mobilidade reduzida deslocar-se de autocarro nestas carreiras com
maior facilidade nas suas deslocações diárias.
Desta forma a CARRIS vai melhorar a acessibilidade de pessoas de mobilidade
reduzida a várias instituições de saúde e vários estabelecimentos de ensino,
designadamente:
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ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

SMAS

Escola Secundária da Portela

Clínica de Todos os Santos

Escola C+S Vasco da Gama

Tranquilidade Seguros

Escola secundária dos Olivais

Ordem Terceira

Escola Secundária Prof. Herculano de
Carvalho

Marinha

Universidade Independente

Força Aérea

ISEL
Escola Secundária Vitorino Nemésio
Escola Preparatória Damião Góis
Colégio Valssassina
Escola Secundária Eça Queirós
Escola Secundária de Camões
Escola Secundária Patrício Prazeres
Instituto Superior Técnico
Escola Secundária D. Filipa Lencastre

Num total de 750 veículos, a frota da CARRIS disponibiliza neste momento 320
autocarros equipados com este tipo de sistema. Ao longo dos últimos anos, a
empresa tem vindo a incrementar a oferta deste tipo de serviço, consciente das
necessidades de procura existentes.
As carreiras 701 e 767 foram das primeiras a disponibilizar este serviço – a carreira
701 assegura transporte até aos Hospitais Pulido Valente e Santa Maria, enquanto a
767 tem passagem pelo Hospital Miguel Bombarda, Parque de Saúde Júlio de
Matos, Hospital D. Estefânia e termina o seu percurso nas imediações dos Hospitais
de São José e dos Capuchos.
Posteriormente entraram em funcionamento autocarros com rampas de acesso nas
carreiras 47, que assegura a ligação ao Hospital Pulido Valente e a várias
instituições, localizadas na Av. Rainha D. Amélia, que prestam apoio a pessoas com
deficiência e a carreira 83 que assegura a ligação à Maternidade Alfredo da Costa,
Hospital Particular e Parque de Saúde Júlio de Matos.
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Desde então, a empresa tem vindo de forma progressiva e em articulação com a
entrada em funcionamento de novos veículos a aumentar a oferta deste tipo de
serviço.
Por outro lado, a CARRIS possui, desde 1982, um serviço diário especial de
transporte de pessoas com deficiência efectuado porta a porta, na cidade de Lisboa,
mediante prévia marcação, dispondo para esse efeito de 3 autocarros com lotação
para 5 cadeiras de rodas e 5 acompanhantes.

