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"Índice ACGE Sectorial 2009"
CARRIS lidera ranking Euronatura no sector dos transportes
A CARRIS é a empresa de transporte de passageiros melhor classificada no Índice
ACGE - Responsabilidade Climática 2009. O ranking, elaborado pela Euronatura,
mede a responsabilidade das empresas portuguesas no combate ao fenómeno das
alterações climáticas.
A empresa participa pela 4.ª vez consecutiva no projecto "Responsabilidade
Climática em Portugal: Índice ACGE (Alterações Climáticas e Gestão de Empresas)
Sectorial 2009" promovido pela Euronatura – Centro para o Direito Ambiental e
Desenvolvimento Sustentado.
O estudo envolveu 55 empresas dos sectores dos Transportes, Financeiro (banca e
seguros) e Energético, analisando quatro níveis: Estrutura Administrativa e
Supervisão

das

Questões

Ambientais;

Gestão

das

Empresas

e

Auditorias

Ambientais; Divulgação das Alterações Climáticas e Inventários de Gases com
Efeitos de Estufa. O 5.º capítulo avaliou as Questões Sectoriais apenas para as
empresas de Transportes e Financeiras.
Na análise, que abrange, em simultâneo, os referidos três sectores, a CARRIS é a
única empresa de Transportes incluída no Top 10, na 7.ª posição, com 75,7 por
cento, ex aequo com a Portugal Telecom. Os CTT e a Sonae Sierra ocupam,
também ex aequo, o 1.º lugar, com 91,9 por cento.
Ao longo dos anos, a Empresa tem vindo a dar uma particular atenção à promoção
da utilização racional de energia e à melhoria contínua da eficiência energética na
actividade de Transporte. Nesse sentido foram concretizadas acções e estabelecidos
procedimentos no que se refere à aquisição, manutenção e condução de veículos, e
nos aspectos da Gestão de Tráfego e nas condições de exploração.
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A liderança da CARRIS na lista de empresas de transportes mais responsáveis no
combate às alterações climáticas é o resultado de uma preocupação permanente
com a mobilidade sustentável e de um trabalho contínuo e persistente, assente nas
melhores práticas e
Sustentável.

transparência/divulgação, em

prol

do Desenvolvimento

