PRESS RELEASES 2009

1o de Dezembro 2009

Responsabilidade social e desenvolvimento sustentável
“CARRIS Presente” reforça responsabilidade social da empresa
A CARRIS lançou este mês, coincidindo com a
época

de

Natal,

o

projecto

“CARRIS

PRESENTE”, que prosseguirá para o futuro,
passando

o

mesmo

a

integrar

todas

as

iniciativas de cariz social e de solidariedade
que se venham a desenvolver ao longo dos
próximos anos.
Este

projecto

corresponde

ao

comprometimento que a empresa tem vindo a
assumir

no

que

diz

respeito

ao

desenvolvimento sustentável, nomeadamente
no pilar da responsabilidade social. A CARRIS
pretende desenvolver e realizar de projectos
de apoio solidário sob a égide do “CARRIS
PRESENTE”, uma vez que está diariamente e ao longo do ano junto dos seus
clientes e que pretende contribuir para o auxílio dos que mais necessitam.
No âmbito desta iniciativa, a empresa está a recolher alguns bens de maior
necessidade (fraldas; pijamas; fatos de treino para bebés e crianças; camisolas
interiores; artigos de higiene para bebés; brinquedos didácticos; roupa de criança
até aos 16 anos) que serão entregues ao “Banco de Bens Doados” e ao “Projecto
Entrajuda” que, por sua vez, farão a distribuição junto de instituições mais
carenciadas.
Esta iniciativa tem como principais alvos os colaboradores da CARRIS, numa
primeira fase, e os clientes, procurando envolver e motivar os mesmos para esta
causa.
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Para os colaboradores e clientes da CARRIS, a campanha decorre entre os dias 09 e
16 de Dezembro. Todos os interessados podem proceder à entrega dos bens, no
ponto de recolha, autocarro da CARRIS decorado para o efeito colocado no Parque
das Nações, junto à Gare do Oriente, durante 4 dias, de 17 a 20 de Dezembro, das
8:00h às 20:00h.
COM A SUA AJUDA, VAMOS LEVAR O ESPÍRITO DE NATAL A QUEM MAIS PRECISA!
Para que quem mais precisa possa sorrir neste Natal.

