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CARRIS melhor Empresa Pública ao nível do Desenvolvimento
Sustentável, pelo 2º ano consecutivo
A CARRIS acaba de conquistar o 1.º lugar no prémio Desenvolvimento Sustentável,
na categoria Empresa Pública. A distinção, atribuída pela Heidrick & Struggles, em
parceria com o Diário Económico, é o reconhecimento do esforço desenvolvido pela
empresa nas áreas da sustentabilidade ambiental, económica e social. O desafio do
Desenvolvimento Sustentável faz parte da atitude diária da CARRIS, que, pelo
segundo ano, vence o galardão.
A nível económico, o destaque vai para a melhoria da performance financeira, já
que a CARRIS, desde 2009, é a única empresa do Sector Empresarial do Estado a
apresentar um EBITDA positivo (resultados antes de juros, impostos, depreciação e
amortizações). Em 2010 a evolução positiva continuou, tendo a empresa alcançado
2,6 milhões de euros. Recuando até 2002, as melhorias são mais notórias, já que,
em oito anos, a CARRIS regista uma melhoria no EBITDA de 46,5 milhões de euros.
Saliente-se que a empresa tem como objectivo principal a melhoria da qualidade do
serviço prestado e o aumento da eficiência dos recursos utilizados. Nesse sentido,
já em 2010, foram concluídos diversos ajustamentos na rede de serviço público,
com a conclusão da terceira fase da Rede 7. A empresa tem vindo a incluir, na
aquisição de bens e serviços, critérios e considerações ambientais nos clausulados
dos Cadernos de Encargos, de acordo com o programa “Buying Green” que tem
promovido, junto de fornecedores, a adopção generalizada de práticas sustentáveis
nas suas cadeias de produção / fornecimento. Esta preocupação da Empresa já foi
premiada, com a atribuição de um Certificado de Boas Práticas em Compras
Ambientalmente Orientadas.
As preocupações ambientais da CARRIS ao longo dos anos são notórias. Desde
logo, no que respeita à renovação da frota. Entre 2004 e 2010, a empresa
substituiu 540 veículos por autocarros mais modernos e menos poluentes. Para
além da redução no consumo médio de gasóleo, a CARRIS passou a dispor de uma
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das frotas mais modernas da Europa, com uma idade média de 6,7 anos no final de
2010. Ao nível das instalações, a CARRIS criou no complexo de Miraflores um
Sistema Integrado de Gestão de Consumos de Energia, Água e Gás, com resultados
muito positivos. O consumo de energia eléctrica e as emissões de CO2 sofreram
uma redução na ordem dos 12,3 por cento.
Ainda ao nível da sensibilização do público em geral, a CARRIS é responsável pelo
lançamento da plataforma “Menos um Carro”, que envolve várias entidades e
promove, activamente, formas mais sustentáveis de mobilidade. Com esta
iniciativa, a empresa deixa bem clara a sua vontade em criar condições para a
transferência do transporte individual para o transporte público e, desta forma,
contribuir para uma cidade menos congestionada e com mais qualidade de vida.
Socialmente, a CARRIS assume-se também como uma empresa sustentável. Os
recursos humanos são considerados um factor determinante e diferenciador para o
desempenho e negócio da empresa. Nesse sentido, a CARRIS procura, também,
criar condições aos seus colaboradores que reflectem as boas práticas que a
empresa tem adoptado no domínio do desenvolvimento sustentável.
O principal objectivo da CARRIS é aumentar o grau de satisfação dos clientes,
assegurando a eficácia e eficiência do serviço de transporte público de passageiros,
através da adequação da oferta à procura e da racionalização dos recursos e
métodos utilizados. Por isso mesmo é que a CARRIS foi o primeiro operador
nacional a ter carreiras certificadas (Fevereiro de 2006). Actualmente, dispõe de 61
carreiras certificadas, ou seja, mais de 65 por cento da frota de serviço público.
Nos próximos anos, a CARRIS pretende consolidar o trabalho que tem vindo a
desenvolver no sector, ciente das suas responsabilidades no âmbito da mobilidade
sustentável. A empresa pretende continuar a definir a imagem do transporte
público,
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