COMUNICADO DE IMPRENSA

Lisboa, 04 de fevereiro de 2015
Projeto “DESEMPENHO+”
CARRIS distingue Motoristas e Guarda Freios pela excelência do seu desempenho
No âmbito do projeto “Desempenho +”, a CARRIS vai distinguir este sábado, dia 07 de
fevereiro, no Museu da CARRIS, 60 colaboradores que se destacaram no exercício das
suas funções durante o 3º quadrimestre de 2014.
O “Desempenho +” é uma distinção quadrimestral, criada em 2007, que visa distinguir
os/as tripulantes da CARRIS que se destacam no exercício das suas funções, funcionando
como um estímulo ao desempenho de excelência dos motoristas e guarda freios da
empresa.
A cerimónia, que será presidida pelo presidente do Conselho de Administração da
CARRIS/ML/TT, Eng.º Rui Loureiro, vai premiar 53 motoristas e sete guarda-freios das
estações de Santo Amaro, Miraflores, Musgueira e Pontinha.
De salientar que o motorista da Estação da Pontinha, Nelson Adriano, será distinguido
pela 23ª vez consecutiva, estando presente no “Desempenho+” desde que o projeto foi
criado, em 2007.
Do grupo agora homenageado, 24 tripulantes recebem esta distinção por cinco ou mais
vezes consecutivas e nove por 10 ou mais vezes consecutivas. Serão, ainda, galardoadas
três mulheres, duas motoristas e uma guarda-freio.
O projeto “Desempenho +” avalia os colaboradores da CARRIS tendo em conta
parâmetros como:





A não ausência no serviço, exceto as que configurem um direito irrenunciável,
formação ou justificadas em consequência de falecimento de familiar direto;
Um ano de condução em elétricos e ascensores ou dois anos de condução em
autocarro sem acidentes de exploração;
Um ano sem registo de reclamações;
Um ano sem registos de punições ou de investigações disciplinares em curso.
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Ao longo das 23 sessões realizadas foram atribuídas 2.384 distinções, o que reflete a
adesão consolidada dos colaboradores da área do tráfego aos objetivos traçados para
esta distinção, no que diz respeito à qualidade de desempenho e de atitudes
comportamentais.
A CARRIS promove, desta forma, o reconhecimento dos tripulantes que mais se distinguem no
desempenho efetivo da sua atividade e que mais contribuem para promover uma boa imagem
do serviço prestado pela empresa.
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