
Voluntariado Empresarial 



 

Iniciativa de Voluntariado Corporativo de dimensão nacional que, nas edições 
anteriores, contou com 132 entidades intervencionadas e a participação de cerca 
de 7000 voluntários.  

 

GIRO 2017: dia 13 de Outubro, sexta-feira. 

12ª Edição GIRO 



Uma Causa Nacional 

Fonte: ICNF, 2017 

Cartografia de risco 
de incêndios 
florestais 



GIRO 2017 - Objetivos 

Prevenir 

Incêndios 
florestais, 

minimizando os 
seus impactos 

Promover 

Alteração de 
comportamentos 

de risco 

Sensibilizar 

Para o papel 
regulador das 

florestas no clima 
e no ambiente 

Para o impacto das 
florestas nas 

alterações 
climáticas 

Valorizar 

Recursos 
assegurados pelos 

ecossistemas 
florestais 



Seguindo as orientações do Enterprise 2020 do CSR Europe e 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas,  

o GRACE considerou estratégico reforçar a: 

 

 Consciencialização sobre medidas de mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce no 

que respeita às alterações climáticas; 

 Conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres, em especial floresta, zonas 

húmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as necessidades territoriais nacionais; 

 Implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, restaurar florestas degradadas e 

aumentar substancialmente os esforços de florestação e reflorestação; 

 Redução significativa do impacto de espécies exóticas invasoras nos ecossistemas terrestres e 

aquáticos, e controlar ou erradicar as espécies prioritárias. 

GRACE  

em linha com as Orientações Internacionais 



Universidades: 
Professores e 

Alunos 

Estratégia 2016 
Intervenientes da ação 

Empresas 

• Colaboradores 

Entidades Públicas 
e Economia Social 

• Profissionais 
• Voluntários 
• Clientes 

Universidades 

• Alunos 
• Professores 

UMA CAUSA. UMA EQUIPA. UM OBJETIVO COMUM. 



Reflorestação e 
gestão 

territorial em 
áreas ardidas e 

degradadas 

Limpeza e 
Requalificação de 

áreas 
habitacionais/ 

espaços públicos   

Sensibilização 
para cidadania 

ambiental  

Eixos de intervenção 

Gestão sustentável das 
florestas com 

prioridade para a 
prevenção de incêndios 

Valorização dos recursos 
assegurados pelos 

ecossistemas florestais  
(biodiversidade, materiais, paisagem, solo, 

água, retenção de carbono) 



GIRO:  
Em defesa do 

Território 

2017 



Propostas  
de Ação 

Em defesa do Território 



Distribuição das intervenções  

NORTE: Valongo (Futuro – Projeto das 100.000 árvores na 
Área Metropolitana do Porto) 

CENTRO: Penela (Flopen) 

GRANDE LISBOA: Sintra (PSML), Lisboa (Gebalis), Barreiro 
(LifeBiodiscoveries) 

ALGARVE: Silves (DCNF Algarve) 

MADEIRA: Funchal (SPEA) 

AÇORES: S. Miguel (SPEA) 

Intervenção 

GIRO 



FUTURO – projeto das 100.000 árvores 
na Área Metropolitana do Porto 

CRE. Porto 

Identificação de problema: 
 

Território ardido ou dominado 
por plantas invasoras e/ou 

eucalipto 
(Área Protegida e Natura 2000) 

NORTE 
 

Parque das Serras do Porto, Valongo 
 



 

 

Identificação  Plano & preparação  Intervenção  Manutenção  Monitorização  
Viveiro de Autóctones + Programa Educativo + Formação + Rotas das Árvores 

6 anos * 17 municípios * 185 ha * 246 parcelas * 98.000 árvores *  43.000 horas  voluntariado 

NORTE 
 

Sobre o FUTURO... 
 



NORTE                           Valongo  

Futuro – projeto das 100 mil Árvores 

• CRE. Porto é uma rede com entidades públicas e privadas que atuam na área da educação-ação 
dos cidadãos para um futuro mais sustentável (liderado por UCP e AMP); 

• FUTURO - projeto das 100.000 árvores é uma iniciativa do CRE. Porto. 

CRE. Porto (Centro Regional de Excelência em Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável da Área Metropolitana do Porto) 

• Corte e remoção de espécies invasoras: por descasque e por arranque;  
• Manutenção de áreas plantadas: correção de tutores e arranque de rebentação de eucalipto; 
• Ação de sensibilização para prevenção de incêndios florestais e proteção civil. 

Descrição da Ação 

• Parque das Serras do Porto, Valongo 

Local 

• 115 

Número de voluntários previstos 



NORTE                           Valongo  

Futuro – projeto das 100 mil Árvores 

Empresas Participantes 

Responsáveis pela ação 

Orquídea 

Dias 

Maria João 

S. Almeida 

Rui 

Pedroto  



ZPA (Zona de Proteção da Aldeia) 

FLOPEN 

Identificação de problema: 
 

Devastação da floresta pelo fogo.     

CENTRO 
 

Ferraria de S. João, Penela 



CENTRO                     Penela 

ZPA (Zona de Proteção da Aldeia) 

• Instituição de Utilidade Pública e Organização Não Governamental de Ambiente; 
• Após o incêndio de Pedrogão Grande, a Associação de Moradores da Ferraria de S. João, em 

colaboração com a FLOPEN, começou a delinear uma ZPA – Zona de Proteção da Aldeia. Esta ZPA 
consistirá em plantar arvoredo de espécies autóctones e arrancar espécies invasoras num raio de 
100 metros à volta da aldeia. 

FLOPEN – Associação de Produtores e Proprietários Florestais do 
Concelho de Penela 

• Criação de Zona de Proteção da Aldeia (ZPA)  - raio de 100 metros à volta da aldeia: 
• Reflorestar com espécies autóctones; 
• Remover as espécies invasoras; 

• Ação de sensibilização para prevenção de incêndios florestais e proteção civil. 

Descrição da Ação 

• Ferraria de S. João, Penela 

Local 

• 75 

Número de voluntários previstos 



Empresas Participantes 

Responsáveis pela ação 

CENTRO                     Penela 

ZPA (Zona de Proteção da Aldeia) 

Joana 

Almeida 
Francisca 

Onofre 

Susana  

Martins 



Programa AGRO                            

Parques de Sintra Monte da Lua 

Identificação de Problema: 
 

Proliferação descontrolada de 
espécies invasoras que constitui 
uma forte ameaça aos habitats 

naturais, ao ordenamento 
florestal, facilitando a 

propagação de incêndios. 

 GRANDE LISBOA 
 

Serra de Sintra 



  GRANDE LISBOA        Sintra 

Programa AGRO  

• A Parques de Sintra-Monte da Lua tem, entre outras missões, a de gerir os mais importantes 
valores naturais e culturais situados na zona da Paisagem Cultural de Sintra. Preserva e recupera 
a biodiversidade local, sensibilizando os visitantes para esta necessidade. Recupera práticas 
tradicionais de gestão florestal aliado a técnicas modernas de ordenamento florestal. 

Parques de Sintra - Monte da Lua, S.A. (PSML) 

• Arranque manual de exemplares jovens de invasoras lenhosas. O arranque manual destas 
espécies (enquanto são jovens e não produziram ainda semente) é a única forma de garantir a 
sua erradicação a longo prazo; 

• Ação de sensibilização para prevenção de incêndios florestais e proteção civil. 

Descrição da Ação 

•  Serra de Sintra 

Local 

• 298 

Número de voluntários previstos 



Empresas Participantes 

Responsáveis pela ação 

  GRANDE LISBOA        Sintra 

Programa AGRO  

Joaquim 

Damas 

Paula 

Miranda 
Filomena Esteves 

Carvalho 

Carlos 

Ramos 

Luís 

Roberto 



Um dia no “meu” bairro! 

Gebalis 

Identificação de problema: 
 

Deterioração de áreas comuns e 
lazer do Bairro.     

 GRANDE LISBOA 
 

Bairro da Cruz Vermelha, Lisboa 



GRANDE LISBOA       Lisboa 

Um dia no “meu” bairro! 

Natureza Jurídica 

• Criada em 1995, é uma empresa municipal de direito público para garantir a gestão dos 
bairros de construção municipal de Lisboa que a Câmara Municipal de Lisboa lhe confiou; 

• Tem como missão gerir eficazmente os bairros com uma forte perspetiva de desenvolvimento 
e integração social, conservação do património, educação ambiental e integração profissional 
da população.  

Gebalis, E.M., S.A. 

• Programa “Guardiões do Jardim” – Criado em 2006 para fazer face aos elevados actos de 
vandalismo verificados nos espaços públicos. Promovido pela Direção de Conservação do 
Património; 

• Programa que se caracteriza pela simplicidade da componente didática informal que oferece a 
experiência única de contacto com o universo botânico. O programa destaca-se pelos recursos 
materiais que são sempre reduzidos, apostando nos recursos humanos e consequente 
divulgação dos actos de preservação praticados pelos participantes;  

• Ações temáticas pontuais e aquisição de conhecimentos na área da botânica e ecologia; 
promoção de actividades lúdico/didáticas com os participantes que são residentes no 
aglomerado municipal gerido pela Gebalis. O contacto próximo com os participantes no 
programa, também permite à empresa prevenir e antecipar a resolução de vários problemas 
(sociais, habitacionais e de manutenção do edificado) que afectam a população que aí reside.  

Programa “Guardiões do Jardim” 



GRANDE LISBOA         Lisboa 

Um dia no “meu” bairro! 

Natureza Jurídica 

• Recuperação de 3 hortas pedagógicas (Jardim de Infância no Centro Social da Musgueira, 
Centro de Acolhimento Infantil do Bairro da Cruz Vermelha da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa e Centro de Artes e Formação da Junta de Freguesia do Lumiar); 

• Ação de sensibilização na área da prevenção de incêndios e proteção civil. 

Descrição da Ação 

• Bairro da Cruz Vermelha, freguesia do Lumiar, em Lisboa. 

Local 

• 50  

Número de voluntários previstos 



Empresas Participantes 

Responsáveis pela ação 

GRANDE LISBOA         Lisboa 

Um dia no “meu” bairro! 

Paula 

Guimarães  

Fernando 

Carreira  
Sara  

M. Simões 

Afonso 

Borga 



Life BioDiscoveries 

Centro de Educação Ambiental da Mata 
Nacional da Machada e Sapal do Rio Coina 

Identificação de problema: 
 

Proliferação degradada de 
espécies invasoras que constitui 
uma forte ameaça aos habitats 

naturais, ao ordenamento 
florestal, facilitando a 

propagação de incêndios. 

GRANDE LISBOA 
 

Reserva Natural Mata da Machada e Sapal do Rio Coina, 
Barreiro 



GRANDE LISBOA     Barreiro                       

Life BioDiscoveries  

• A funcionar desde 2005, surge da necessidade de valorizar, do ponto de vista ecológico, a Mata e o 
Sapal, bem como da importância de zelar pela conservação e manutenção destes espaços; 

• Pertence à Câmara Municipal  do Barreiro. 

Centro de Educação Ambiental da Mata Nacional da Machada e Sapal 
do Rio Coina 

• Redução da área invadida por acácias, através da remoção de parte da casca; 
• Ações de reflorestação assentes na premissa de prevenção de incêndios: introdução de espécies 

autóctones mais resistentes ao fogo e que contribuam para o enriquecimento da floresta 
mediterrânica; 

• Ação de sensibilização para prevenção de incêndios florestais e proteção civil. 

Descrição da Ação 

•  Reserva Natural da Mata da Machada e Sapal do Rio Coina, Barreiro 

Local 

• 120 

Número de voluntários previstos 



Empresas Participantes 

Responsáveis pela ação 

GRANDE LISBOA     Barreiro                       

Life BioDiscoveries  

Domingas 

Carvalhosa 
Margarida 

Couto 

Joana 

Lobo 



Projeto Silves 

Departamento da Conservação da 
Natureza e Florestas do Algarve 
(DCNF Algarve) 

Identificação de problema: 
 

Território integralmente ardido 
em 2003. 

ALGARVE 
 

 Silves 



• Departamento regional do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.; 
• Autoridade Nacional para as matérias da Conservação da Natureza e Floresta. 

Departamento da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve 

• Ações de plantação e manutenção de povoamentos florestais; 
• Recuperação de pombal; 
• Ação de sensibilização para prevenção de incêndios florestais e proteção civil. 

Descrição da Ação 

• Mata Nacional da Herdade da Parra, Silves   

Local 

• 20 

Número de voluntários previstos 

ALGARVE 
 

 Silves 



Empresas Participantes 

Responsáveis pela ação 

ALGARVE                         Silves                  

Projeto Silves 

Joaquim 

Caetano 



MADEIRA 
 

Parque Ecológico do Funchal 
 

LIFE Fura-Bardos 

SPEA 

Identificação de problema: 
 

Devastação de áreas florestais 
pelo fogo.   



• A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves é uma organização não-governamental de 
ambiente sem fins lucrativos que promove o estudo e a conservação das aves e dos seus 
habitats em Portugal, fundada em 1993, desenvolve a sua atividade na área da Ornitologia e 
conservação da avifauna. 

SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

• Execução de trabalhos de remoção de plantas invasoras com vista a garantir à recuperação de 
floresta ardida e trabalhos de reflorestação com plantas autóctones, numa das áreas mais 
afetadas;  

• Ação de sensibilização para prevenção de incêndios florestais e proteção civil. 

Descrição da Ação 

• Parque Ecológico do Funchal, Madeira   

Local 

• 26 

Número de voluntários previstos 

   MADEIRA                  Funchal                            

       LIFE Fura-Bardos 



Empresas Participantes 

Responsáveis pela ação 

   MADEIRA                  Funchal                            

       LIFE Fura-Bardos 

A definir 



LIFE Terras do Priolo 

SPEA 

Identificação de problema: 
 

Proliferação de espécies 
vegetais invasoras que 

constitui uma forte ameaça aos 
habitats naturais e ao Priolo, 

ave endémica cuja distribuição 
mundial está restrita à Serra da 

Tronqueira.  

AÇORES 
 

Serra da Tronqueira, S. Miguel 
 



• A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves é uma organização não-governamental de 
ambiente sem fins lucrativos que promove o estudo e a conservação das aves e dos seus 
habitats em Portugal, fundada em 1993, desenvolve a sua atividade na área da Ornitologia e 
conservação da avifauna. 

SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

• Ação de plantação de espécies arbóreas nativas e endémicas; 
• Trabalhos de manutenção de áreas plantadas. 

Descrição da Ação 

• Serra da Tronqueira, Concelho de Nordeste, S. Miguel   

Local 

• 15 

Número de voluntários previstos 

AÇORES                   S. Miguel  

                            LIFE Terras do Priolo 



Empresas Participantes 

Responsáveis pela ação 

AÇORES                   S. Miguel  

                            LIFE Terras do Priolo 

José Carlos 

Santos 
Pedro 

Soares 



GRACE 



Kit GIRO 
Como aceder à área reservada 

www.grace.pt 



• Dia 13 – GIRO: Em defesa do Território (Continente e Arquipélagos) 

Outubro 

• Avaliação de Impacto 
• (LBG) e divulgação dos resultados 

Pós Ação 

Reserve na sua agenda! 

Cronograma 



  Participação de voluntários;  
 

  Apoio financeiro ou em géneros; 
 

  Divulgação interna e externa em coordenação com o GRACE; 
 

  Compromisso, trabalho e boa disposição no dia…    
  

  
  

GIRO: Em defesa do Território 

 

O que esperamos  
dos nossos Associados 



Em defesa do Território 

Contamos 
com a vossa 

participação! 


