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2 Dezembro 2010
CARRIS assinala 30 anos de Eléctrico de Natal
De dia 2 a 19 de Dezembro
Com início em 1980, o Eléctrico de Natal recebeu mais
de

200.000

crianças

ao

longo

de

29

edições

consecutivas. Prestes a cumprir o seu 30º aniversário,
são esperadas 8.000 crianças para aquela que é a
mais marcante acção de Responsabilidade Social da
CARRIS.
Começa hoje, dia dois de Dezembro, a emblemática Campanha Eléctrico de Natal
da CARRIS. À semelhança do ano anterior, são esperadas cerca de 8.000 crianças
durante os 18 dias em que a acção decorrerá.
Pelo trigésimo ano consecutivo, a CARRIS proporciona uma viagem natalícia cheia
de surpresas e momentos inesquecíveis a crianças da Grande Lisboa. De forma
gratuita, a empresa disponibiliza este serviço após inscrição das respectivas
escolas.
No dia 08 de Dezembro, a viagem no Eléctrico de Natal está reservada para os
Clientes da CARRIS e seus filhos, mediante inscrição prévia através do telefone 21
413 86 79 (81) ou do endereço electrónico relacoes.publicas@carris.pt, estando o
número de inscrições limitado aos lugares disponíveis.
Sendo a CARRIS uma empresa de transportes públicos de passageiros à superfície,
que contribui, de forma activa, para o desenvolvimento sustentável da Cidade de
Lisboa e, assumindo um compromisso com as três vertentes da sustentabilidade,
não pode deixar de valorizar esta acção no âmbito da responsabilidade social que
vem consolidando.
Nesse sentido, a Campanha vai ao encontro da nova estratégia da CARRIS,
reforçando, por um lado, os objectivos que se visam alcançar e integrando, por

PRESS RELEASES 2010

outro lado, um novo conceito corporativo da imagem, intitulado, “CARRIS
Presente”, a qual integra desde 2009 todas as iniciativas de cariz social e de
solidariedade que a Empresa tem vindo a desenvolver.
Horário Eléctrico de Natal:
De segunda a sexta-feira, das 9H30 às 17H00.
Aos sábados a primeira viagem tem início às 10:H00 e a última viagem às 11:00h.

