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CARRIS EFECTUA BALANÇO SEMANAL NO ÂMBITO DAS ALTERAÇÃO
DA CIRCULAÇÃO MOTIVADAS PELAS OBRAS NA PRAÇA DO COMÉRCIO
CARRIS REGISTOU UM AUMENTO MÉDIO DE PASSAGEIROS DA ORDEM DE 5% NA
SUA REDE GLOBAL
CARREIRAS 18E E 25E RETOMAM O SEU SERVIÇO NORMAL JÁ A PARTIR DE SÁBADO

Decorrida uma semana sobre as alterações de circulação na Praça do Comércio e na área
envolvente, a rede da CARRIS registou um aumento global de passageiros da ordem de 5% na
sua Rede global. Este acréscimo foi, sobretudo, sentido nas carreiras 28 e 714 que circulam
pela Praça do Comércio.

Por decisão tomada ao início da noite do dia 15, as três carreiras de eléctricos – 15E, 18E e 25E
– foram encurtadas de forma a não circularem na Praça do Comércio, como medida preventiva
de eventuais perturbações adicionais.

A CARRIS informa que as carreiras 18E e 25E retomam o seu serviço normal já a partir de
Sábado, dia 22, prevendo-se que a carreira 15E possa retomar o serviço no decurso da próxima
semana.

As alterações de circulação atrás referidas não implicaram penalizações significativas nos
tempos de percurso das carreiras envolvidas, verificando-se mesmo ganhos em alguns troços,
em resultado das medidas de protecção à circulação do transporte público, implementadas pela
Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente, através do estabelecimento de corredores BUS e
da acção dos agentes reguladores do trânsito que estiveram presentes nesta zona da Cidade.

Durante a semana que agora finda, a CARRIS verificou uma transferência do tráfego automóvel
para os trajectos alternativos recomendados pela CML, o que, em alguns locais, originou a
ocorrência de alguns congestionamentos, com consequente penalização da circulação da
CARRIS nessas áreas. Os troços com maior perturbação foram “A5 – Amoreiras – Marquês de
Pombal”, “Alexandre Herculano – Conde Redondo” e “Alcântara/Santos – S. Bento – Rato”. O
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troço mais difícil foi, também, conforme se previa, a Rua do Arsenal, onde se verificou um
acréscimo do tempo de percurso.

Durante toda a semana, a CARRIS manteve na Praça do Comércio e nas imediações equipas,
constituídas por Inspectores e por promotores, que prestaram esclarecimentos e o apoio aos
clientes, tendo, também, fornecido as informações necessárias aos tripulantes da Empresa.

A campanha de comunicação atempadamente promovida pela CARRIS evitou perturbações de
última hora.

