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Ginástica laboral 

UM NOVO CONCEITO 

 

EMPRESA 

A Carris, fundada em 18 de Setembro de 1872, tem desempenhado um papel 

fundamental no desenvolvimento da cidade de Lisboa e da mobilidade dos cidadãos 

da área metropolitana. 

 

Actualmente, tem ao seu serviço 2 794 colaboradores, dos quais cerca de 1 800 

tripulantes que, conduzindo diariamente cerca de 800 veículos, percorrem 

anualmente 42 milhões de km e transportam 246 milhões de clientes.  

 

Em 2003 a Carris inicia um processo de reestruturação que contou com um 

investimento de 70 milhões de euros. Entre 2004 e 2006, a empresa adquiriu 408 

novos autocarros, tendo atingido em 2009 uma idade média da frota próxima dos 

seis anos, numa rede viária que abrange 680 km.  

 

Paralelamente ao rejuvenescimento da frota, a Carris tem apostado no 

rejuvenescimento dos tripulantes, dos quadros técnicos e no reajustamento da sua 

rede, com os restantes operadores de transporte, como contributos essenciais para 

a captação de novos segmentos de clientes para o transporte público. 

 

Nos últimos anos, a Carris tem sido considerada uma das “Melhores Empresas para 

Trabalhar”. No âmbito da promoção de um desenvolvimento sustentável, a nível 

económico, social e ambiental, obteve reconhecimento nacional e internacional, 

com a atribuição de importantes prémios. 
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A empresa registou em 2009, pelo terceiro ano consecutivo, um aumento do 

número de passageiros. Uma aposta clara na qualidade e um elevado sentido de 

responsabilidade levou ao aumento do número de carreiras certificadas e à 

consolidação de um prémio que há três anos distingue e valoriza os níveis de 

desempenho profissional dos nossos tripulantes, o “Desempenho +”. 

 

A Carris pretende destacar-se, cada vez mais, como agente activo e dinamizador de 

um novo paradigma de mobilidade sustentável, capaz de contribuir para uma 

cidade mais competitiva e com melhor qualidade de vida.  

 

ENVOLVIMENTO 

No âmbito da mobilidade sustentável, destaca-se a campanha “Menos Um Carro”. 

Todos os dias entram em média 400 mil carros na capital, 70% dos quais apenas 

com o condutor, o que reflecte grandes encargos económicos e ambientais. Neste 

sentido, pretende-se estimular a utilização do transporte colectivo e contribuir para 

alterar o hábito do transporte individual para e dentro da cidade de Lisboa.  

 

A Carris é a primeira empresa de transportes públicos a apresentar um programa 

de identidade multissensorial, implementando-o na frota e em todos os espaços; 

um perfume e uma programação musical exclusivos são as primeiras expressões 

que permitem criar relações mais genuínas entre empresa e clientes. Inúmeras são 

também as iniciativas de cariz social e de solidariedade em que a Carris investe.  

 

ACTIVIDADES 

A Carris lançou no passado dia 16 de Novembro de 2009, um programa inovador de 

Ginástica Laboral. Trata-se de uma actividade com resultados positivos na 

prevenção das lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho (LMERT), 

com provas dadas em países como os E.U.A., Canadá ou Brasil. Em Portugal, a 

Carris decidiu contar com a experiência e profissionalismo da Healthy Generation, 

empresa especializada na implementação deste tipo de programas. 
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As sessões de Ginástica Laboral abrangem cerca de 400 colaboradores, no 

Complexo de Miraflores e Estações de Santo Amaro, Pontinha e Musgueira. 

Promoveu-se esta iniciativa com dois objectivos: a melhoria na qualidade de vida e 

no índice de satisfação dos colaboradores, com efeito no aumento da produtividade 

da empresa e na diminuição do absentismo. Implementaram-se sessões de 

ginástica no local de trabalho, com periodicidade bissemanal, de forma a promover, 

activamente, boas práticas que contribuam para a melhoria da saúde dos seus 

colaboradores. 

 

A Ginástica Laboral define-se como um conjunto de exercícios físicos realizados no 

local de trabalho, tendo como finalidade preparar o colaborador para o seu dia de 

trabalho. As sessões consistem em alongamentos, exercícios de compensação 

muscular, auto-massagem e dinâmicas de grupo. Esta actividade proporciona 

vantagens de natureza fisiológica, psicológica e social, que se traduzem numa 

mais-valia para as empresas e seus colaboradores. Sob o ponto de vista físico, 

verifica-se um aumento da circulação sanguínea, melhorando a oxigenação dos 

músculos e tendões e diminuindo a acumulação de ácido láctico – o que se traduz 

numa melhor adaptação ao posto de trabalho, melhor postura e uma melhoria da 

condição do estado de saúde geral. Relativamente a aspectos de natureza 

psicológica, a Ginástica Laboral tende a favorecer mudança nas rotinas diárias, 

reforça a auto-estima e melhora a capacidade de concentração no trabalho; por 

outro lado, demonstra a preocupação da empresa com o bem-estar dos seus 

funcionários. Sob o ponto de vista social, a actividade promove a integração social 

e os contactos pessoais, desperta o surgimento de novas lideranças e favorece o 

sentimento de pertença a um grupo, melhorando o relacionamento entre os 

elementos das equipas.  

 

A Healthy Generation realizou um exame físico aos colaboradores antes do início da 

actividade, de forma a fazer um rastreio mais detalhado, usando indicadores 

variados tais como a percentagem de massa gorda, a idade metabólica ou a taxa 

de gordura visceral. Neste contexto, em Março de 2010, decidiu-se beneficiar desta 
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situação de divulgação personalizada dos resultados, para pedir a opinião de cada 

colaborador, tendo em conta a fase inicial de implementação da iniciativa. O 

objectivo foi o de obter uma base de dados significativa no que diz respeito à 

validade e interesse da iniciativa, aos olhos dos nossos colaboradores, aferindo 

quantitativamente a qualidade do serviço prestado. 

 

RESULTADOS 

Do total de colaboradores inquiridos, 43% responderam ao questionário que lhes 

era apresentado, num leque de respostas compreendido entre discordo totalmente 

a concordo totalmente, tendo-se operacionalizado de um a cinco pontos. 

 

Os colaboradores consideram que as sessões de Ginástica Laboral são uma mais-

valia para si, (média: 4,44) e que a actividade acrescenta valor ao grupo de 

trabalho, (4,40). Indicam ainda que lhes agrada o facto da Ginástica Laboral 

permitir estreitar laços com os colegas de trabalho (4,02). Os colaboradores 

indicaram, com uma média de 4,38, que a postura profissional e adequada dos 

professores que guiavam as sessões, promove uma dinâmica de interacção 

interessante para o grupo de trabalho, tendo ainda considerado que os materiais 

associados às aulas (balões e elásticos, entre outros), são apelativos e a tornam 

mais interactiva e divertida (3,92).  

 

A média mais elevada do questionário – 4,59 pontos – distingue a consideração de 

que a Ginástica Laboral é uma iniciativa com valor e que deverá continuar a 

praticar-se na empresa. Desta forma, podemos concluir que se trata de um 

programa inovador, que tem tido forte apoio e participação por parte dos nossos 

colaboradores, dando continuidade à actuação da Carris no que diz respeito à 

gestão do seu Capital Humano.  

 

 


