CARRIS COMEMORA 142º ANIVERSÁRIO
A CARRIS comemora, hoje, dia 18 de setembro, o seu 142º aniversário ao serviço
da cidade de Lisboa.
É a história de uma empresa que sempre promoveu a inovação dos seus
equipamentos, adaptando-se, nas diferentes épocas históricas, às necessidades
dos seus clientes e às exigências de circulação, aproximando com segurança e
rapidez os habitantes de uma cidade em constante mutação e crescimento.
As renovadas instalações do Museu da CARRIS, na Estação de Santo Amaro, foram
o local escolhido para as comemorações, que contaram com a presença do
Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Sérgio
Silva Monteiro e o Conselho de Administração da CARRIS e do METROPOLITANO
DE LISBOA.
Na sessão comemorativa foram homenageados os colaboradores da CARRIS com
o “Prémio Boa Condução”, “Prémio Antiguidade” e “Prémio Inovação e Ideias
2014”.
A CARRIS distinguiu 18 tripulantes, entre motoristas e guarda-freios, que
completaram 24.000, 27.000, 30.000 e 33.000 horas de condução sem qualquer
acidente e sem “o mais pequeno toque”, confirmando as estatísticas em que a
CARRIS aparece como uma das empresas mais seguras da europa e com uma taxa
de sinistralidade das mais baixas quando comparada com outras empresas
congéneres.
Foram, igualmente, distinguidos os colaboradores que há mais tempo se encontram
ao serviço da CARRIS, designadamente, os colaboradores que se encontram ao
serviço da Empresa há 35 anos.
Nesta sessão foram atribuídos os prémios Inovação 2014. Estes prémios visam
incentivar e premiar os colaboradores da CARRIS e empresas participadas que
apresentem trabalhos e ideias com componente sociocultural/técnico-comercial/
operacional relevante de carácter inovador, que tenham contribuído ou possam
contribuir, para a consolidação da imagem da empresa, melhoria da qualidade do
serviço, redução de custos e/ou aumento dos proveitos da empresa ou para a
eficiência dos processos organizacionais.
Este ano foram distinguidos, 2 projetos, premiando 4 colaboradores e 2 ideias
enviadas por 2 colaboradores. Foi, igualmente, distinguido o colaborador mais ativo
na utilização da plataforma de Gestão de Ideias, tendo em conta o número de ideias
submetidas e concretizadas.
O trabalho desenvolvido pelos colaboradores da CARRIS tem tido sucesso e público
reconhecimento. Os resultados obtidos pela empresa só têm sido possíveis devido
ao trabalho competente e empenhado da grande maioria dos seus colaboradores,
que têm revelado um elevado sentido de responsabilidade, demonstrando querer

participar, de forma ativa, no processo, em curso, de recuperação da empresa”,
refere o Conselho de Administração da CARRIS.
Estas comemorações integraram, ainda, a inauguração da exposição “Sobre
Carris”, resultante de uma parceria entre o Museu da CARRIS e o Museu Nacional
Ferroviário, que estará patente, entre os dias 19 de Setembro e 19 de Dezembro
de 2014, na Antiga Carpintaria do Museu da CARRIS.
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