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6 Janeiro 2010
Empresa pretende estabelecer um compromisso
com a arte contemporânea portuguesa
CARRIS PROMOVE ARTE EM MOVIMENTO ATÉ JUNHO
A CARRIS inaugura hoje o projecto “Arte em Movimento”, que se enquadra num
Programa Cultural de promoção de “Arte Pública” que a Empresa pretende
desenvolver em alguns veículos da sua frota, em sessão presidida por S. Exa. o
Secretário de Estado dos Transportes.
O projecto, patente até 30 de Junho, consiste em quatro intervenções e
experiências criadas por artistas portuguesas no elevador e ascensores de Lisboa,
pretendendo a CARRIS “dar um contributo válido para que Lisboa seja uma cidade
atractiva, com melhor qualidade de vida, o que exige uma mobilidade mais
sustentável, mais dependente do Transporte Público”, como sublinha o Presidente
da Empresa, José Manuel Silva Rodrigues.
A CARRIS reconhece a importância e o papel que as artes e a cultura têm no
contexto económico e social da cidade de Lisboa e do nosso País.
Em 2010, a Empresa lança este programa que visa estabelecer um compromisso
com a arte contemporânea portuguesa.
Desta forma, a CARRIS convidou 4 artistas portugueses a intervirem sobre os
Ascensores do Lavra, Bica, Glória e Elevador de Santa Justa, na perspectiva de
estabelecer a ponte entre um passado recheado de histórias e vivências, o presente
e o futuro, aqui representados por Vasco Araújo, Alexandre Farto, Susana Anágua e
Susana Mendes Silva.
Este projecto visa contribuir para a estratégia de reposicionamento da marca
CARRIS, reforçando a sua notoriedade e visibilidade positivas, designadamente
alcançando públicos que, não sendo utilizadores habituais do Transporte Público, se
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pretende, também por esta via, atingir, procurando-se, assim, que se tornem
Clientes, o que contribuirá para uma mobilidade urbana mais sustentável.
Este projecto é, também, um reflexo da responsabilidade social que a CARRIS tem
vindo a assumir, de forma gradual e progressiva, reforçando a posição destacada
que a Empresa já alcançou no domínio do seu trabalho em prol da sustentabilidade
como, aliás, vários stakeholders têm reconhecido, como é testemunho o Prémio
”Desenvolvimento Sustentável”, que a CARRIS obteve em 2009, atribuído pelo
Diário Económico e pela Heidrick & Struggles, tendo sido considerada a melhor
Empresa/Instituto Público.
A

CARRIS,

assumindo-se

como

um

agente

activo

dinamizador

de

formas

sustentáveis de mobilidade urbana, reforça, com esta iniciativa, a sua presença e
intervenção na vida da Cidade, que há 137 anos serve.

