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Salão Europeu da Mobilidade
CARRIS É CONVIDADA DE HONRA EM PARIS
A CARRIS vai estar presente, como convidada de honra, no Salão Europeu da Mobilidade de
Paris, certame internacional promovido pelo Groupement des Autorités Responsables
(GIE/GART) e pela União dos Transportes Públicos e Ferroviários (UTP), que decorre na capital
francesa, entre 10 e 12 de Junho.

Conhecer e ser reconhecida para além dos limites nacionais faz parte da estratégia
“Pensar Global, Agir Local” que a CARRIS tem vindo a implementar no âmbito do processo
de reestruturação em curso na Empresa. A troca de informações e partilha de experiências com
outros operadores e organizações internacionais do sector dos transportes tem evidenciado o
bom desempenho e os indicadores da Empresa.

A CARRIS assinou, em Outubro de 2006, a Carta de Compromisso de Desenvolvimento
Sustentável da UITP – União Internacional dos Transportes Públicos, como Pledge Charter
Signatory e, nesse mesmo ano, elaborou o seu primeiro Relatório de Sustentabilidade. Em
Setembro de 2007 reafirmou este compromisso com a UITP com o estatuto de “Full Charter
Signatory”. A CARRIS assinou, também, a Carta Europeia de Segurança Rodoviária.

O reforço da participação da Empresa nos trabalhos da UITP, integrando, actualmente, o
“Policy Board” daquela organização, bem como a participação no CEEP - Centro Europeu de
Empresas Participadas, Públicas e de Interesse Económico Geral e, ainda, a participação no
“Major Metropolises Group” e no “Bus Benchmarking Group”, têm contribuído para a adopção
das melhores práticas internacionais e para a identificação de oportunidades de melhoria e
suporte a decisões da gestão.

A CARRIS participa neste Salão, bem como as suas empresas participadas, CARRISTUR e
CARRISBUS, com um stand, que assenta num conceito de mobilidade e numa abordagem
multisensorial, alinhada com a estratégia pioneira que a marca está a implementar, no sentido
de potenciar o conforto dos seus Clientes e uma maior adesão ao transporte público.
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Da selecção cuidadosa dos materiais e das linhas do equipamento de exposição, desenhado em
sintonia com o ambiente das futuras novas lojas CARRIS, aos conteúdos audiovisuais da mob
TV ou à fragrância que se sente no ar, todas as dimensões irão envolver os visitantes com a
Cidade de Lisboa e com a actividade da Empresa. A estrutura do Stand é modular e permite
comunicar em diferentes frentes as diversas áreas de actuação.

Três elementos da Banda da CARRIS, criada em 1 de Abril de 1929, efectuarão algumas
actuações durante o período de funcionamento do Salão.

Ainda durante o período de realização deste Salão, decorrerá o Concurso “BUS D´OR”,
Autocarro de Ouro, destinado a distinguir o melhor condutor europeu de transporte público
rodoviário de passageiros.
A CARRIS participa neste Concurso e está representado pelo seu Motorista Paulo Cruz.

Para o presidente da CARRIS, José Manuel Silva Rodrigues a presença da
Empresa neste Salão significa:
“O reconhecimento internacional do trabalho de modernização e reorganização que
temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos. Iremos a Paris mostrar aquilo
que temos feito e mostrar a forma como entendemos que deveremos colaborar para a
reorganização e redefinição de paradigmas de mobilidade urbana mais sustentáveis em
Lisboa. ”

