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26 Maio 2011
CARRIS na Lisbon Mobi Smart Experience em defesa da
Mobilidade Sustentável
A CARRIS marca presença na primeira edição da Lisbon Mobi Smart Experience que
arrancou dia 26 de Maio, na FIL- Parque das Nações, em Lisboa. O grande objectivo
é apresentar a todos os participantes e visitantes do evento as várias soluções de
mobilidade sustentável em que a empresa tem trabalhado nos últimos anos. Aliás,
este tem sido um desígnio perseguido pela CARRIS, que aposta decisivamente em
inovação e serviços que promovem a sustentabilidade e a mobilidade na cidade de
Lisboa.
Durante

três

dias,

a

empresa

está

presente

no

certame,

na

zona

de

experimentação, através de um autocarro com serviço Net Bus. A empresa abraçou
este projecto no ano passado, em parceria com a operadora móvel TMN.
Actualmente, o serviço Net Bus está disponível em 30 autocarros, onde é possível
aceder livremente à Internet, a partir do computador ou do telemóvel. O serviço
está disponível na carreira 36, que faz a ligação entre o Cais do Sodré e Odivelas, e
na carreira 745, entre Santa Apolónia e o Prior Velho. O autocarro da CARRIS
servirá de stand, onde os visitantes se poderão inscrever para realizar um “teste
drive” num dos mais recentes modelos de automóveis eléctricos à venda em
Portugal.
Outro dos serviços inovadores da empresa em demonstração na Lisbon Mobi Smart
Experience é o Mob CarSharing, um serviço de aluguer de automóveis à hora, com
combustível e parquímetro incluídos, que permite aos clientes reservar um
automóvel através da internet ou do telefone e tê-lo disponível no minuto seguinte,
sem burocracias, sem complicações e sem papéis. O Mob Car Sharing contribui
para a redução da ocupação do espaço urbano, de congestionamentos, de poluição
sonora, contribuindo para a sustentabilidade ambiental das cidades.
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O Net Bus e o Mob Car Sharing são pois dois excelentes exemplos que demonstram
a política da CARRIS em defesa da mobilidade sustentável, apresentados ao público
na FIL até ao dia 28 de Maio.

