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DE ACORDO COM O ÍNDICE ACGE 2011 RELATIVO AOS
TRANSPORTES
CARRIS É A EMPRESA MAIS RESPONSÁVEL NO COMBATE ÀS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Pelo terceiro ano consecutivo, a CARRIS ocupa o primeiro lugar, entre as empresas
de transportes, no Índice ACGE (Alterações Climáticas e Gestão de Empresas),
promovido pela Euronatura – Centro para o Direito Ambiental e Desenvolvimento
Sustentado. Em 2011, a empresa alcançou, ainda, o 12º lugar no que respeita ao
ranking global, num estudo que envolveu um total de 82 empresas, representativas
de 14 sectores de atividade. A análise realizada contempla uma avaliação de 28
critérios, divididos em quatro capítulos: Governança, Gestão e Investimentos,
Comunicação e Reporte e Inventário de Gases com Efeitos de Estufa.
Recorde-se que, ao longo dos anos, a CARRIS tem vindo a dar uma particular
atenção à promoção da utilização racional de energia e à melhoria contínua da
eficiência energética da sua atividade enquanto empresa pública de transporte
urbano. Nesse sentido, foram concretizadas diversas ações e estabelecidos
determinados procedimentos, quer no que se refere à aquisição, manutenção e
condução de veículos, quer aos aspetos relacionados com a Gestão do Tráfego e as
condições de exploração.
Por exemplo, ao nível da frota, a CARRIS desenvolveu um grande esforço na
renovação

de

veículos,

o

que,

entre

outros

aspetos,

permitiu

reduzir

consideravelmente as emissões poluentes. Assim, entre 2003 e 2011 (valor
acumulado a Novembro), as emissões poluentes diminuíram, em média, cerca de
74 por cento, por km percorrido e as emissões de CO2 cerca de 6 por cento. Para
estes valores, contribuem os motores utilizados nos novos autocarros, que
respeitam exigentes Diretivas Comunitárias a nível ambiental.
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Mas o trabalho da empresa ao nível da eficiência energética não tem estado,
apenas, confinado à renovação de veículos. Ao nível das instalações, por exemplo,
a CARRIS criou, no complexo de Miraflores, onde se localiza a sua sede executiva e
uma das 3 estações de autocarros, um Sistema Integrado de Gestão de Consumos
de Energia, Água e Gás, com resultados muito positivos. Outro exemplo da
preocupação da empresa com a eficiência energética é a formação contínua em
Condução Racional (económica e defensiva), facultada a todos os tripulantes. Estes
são apenas alguns dos exemplos de ações que têm vindo a ser concretizadas que
têm permitido à CARRIS destacar-se ao nível do desenvolvimento sustentável e da
eficiência energética.
A empresa vê agora o trabalho recompensado com mais esta distinção. A liderança,
na lista de empresas de transportes mais responsáveis no combate às alterações
climáticas é o resultado de uma preocupação permanente com a mobilidade
sustentável e de um trabalho contínuo e persistente, assente nas melhores práticas
e sua transparência/divulgação, em prol do desenvolvimento sustentável.

