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15 Janeiro 2010
Boas Práticas de Sustentabilidade
CARRIS vence prémio “Cidadania das Empresas
e Organizações”
A CARRIS foi distinguida com o Prémio “Cidadania das Empresas e Organizações”,
na categoria “Outros Serviços”, atribuído pela Escola de Direcção e Negócios (AESE)
e pela consultora PricewaterhouseeCoopers (PwC).
O júri, presidido pelo ex-Presidente da República, Jorge Sampaio, integrando, entre
outras personalidades, Marcelo Rebelo de Sousa e Leonor Beleza, distinguiu a
CARRIS pela contribuição para a implementação de medidas que visam melhorar a
sua sustentabilidade e a da comunidade em que está inserida, através da
optimização de sinergias entre as vertentes sociais, ambientais e económicas.
Para o presidente da CARRIS, José Manuel Silva Rodrigues, “este prémio é o
reconhecimento do trabalho desenvolvido pela CARRIS enquanto empresa que
integra a sustentabilidade na sua estratégia e enquanto agente activo na
mobilidade sustentável.” Para José Manuel Silva Rodrigues “o prémio, tal como
outros que têm distinguido a CARRIS, representa uma responsabilidade acrescida
para a empresa.”
Apesar de as inscrições iniciais terem ultrapassado uma centena de empresas, só
28 completaram até ao fim os questionários sobre as suas práticas e preocupações
sociais, ambientais e económicas. Deste grupo cerca de 20 companhias foram
escolhidas para receber visitas dos organizadores com vista a validar as suas
práticas de sustentabilidade.
Durante a cerimónia realizou-se um debate, moderado por José Manuel Fernandes,
onde participaram Belmiro Azevedo, presidente do Conselho de Administração do
grupo Sonae, Rodolfo Lavrador, administrador da CGD e Jonathan Grant da PwC.
Foi ainda apresentado o estudo “COP 15: climate change?" por Jonathan Grant,
responsável pela área de "Sustainability & Climate Change" da PwC em Londres.
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As boas práticas da CARRIS, em várias áreas, continuam, assim, a ser
reconhecidas.

Em

2009

a

empresa

venceu

três

outros

prémios:

“Prémio

Desenvolvimento Sustentável”, da responsabilidade da Heidrick & Struggles, em
Junho; Troféu Luso-Francês da Câmara do Comércio Luso-Francesa, na categoria
de Desenvolvimento Sustentável, em Outubro; e recebeu o Rótulo Europeu de
Responsabilidade Social, em Bruxelas, em Novembro.

