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CARRIS seleccionada para a segunda fase dos prestigiosos
prémios europeus EBA – European Business Awards
A Carris vai representar Portugal na segunda fase dos European Business Awards
(EBA). O anúncio foi feito hoje pela organização dos prémios que promovem a
excelência, as boas práticas e a inovação na comunidade empresarial da Europa.
Os EBA foram criados há 4 anos e as candidaturas são avaliadas por um painel de
38 elementos de várias nacionalidades e ao mais alto nível social, empresarial e
político. O júri elege as empresas de cada país com melhores resultados nos três
princípios fundamentais que orientam os EBA: inovação, excelência de negócio e
sustentabilidade.
A Carris é uma das 10 empresas que, para além de representar Portugal, vai
competir por um cobiçado Ruban d’Honneur na segunda ronda dos EBA. Os Ruban
d’Honneur são atribuídos às empresas que são potenciais vencedoras das 8
categorias dos EBA: Sistemas de Informação, Inovação, Estratégia de Crescimento,
Foco no Cliente, Sustentabilidade Corporativa, Consciência Ambiental e Empregador
do Ano.
O presidente da Carris, José Manuel Silva Rodrigues mostra-se “extremamente
satisfeito com a passagem à próxima etapa dos EBA. A Carris é uma empresa com
138 anos e é uma honra ser reconhecida como uma das organizações líder em
Portugal. Os EBA são reconhecidos internacionalmente como uma montra para as
empresas mais dinâmicas. É o reconhecimento do trabalho desenvolvido na Carris.
Gostaríamos muito de ganhar um Ruben d’Honneur e, se possível, vencer uma das
categorias”.
O júri analisou mais de 7 mil empresas de toda a Europa e Adrian Tripp, o fundador
e presidente executivo dos EBA refere que “nos últimos 4 anos recebemos
candidaturas com uma qualidade muito elevada de empresas que demonstram
grande dedicação aos seus negócios. No entanto, poucas têm a oportunidade de
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representar os seus países e competir em toda a Europa para serem reconhecidas
como empresas líder na União Europeia. É, realmente, um grande mérito ser
escolhido como representante do seu país e estamos desejosos de ver Portugal na
próxima ronda”.
Os vencedores vão ser conhecidos, a 16 de Novembro, numa cerimónia oficial, em
Paris.
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