


 

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 Geográfica 
Distribuição das intervenções  

NORTE: Área Metropolitana do Porto (Futuro – Projeto das 
100 mil árvores) 

CENTRO NORTE: Águeda (Quercus) 

CENTRO: Penela (Flopen), Pedrógão Grande 

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

ALENTEJO: Portalegre (IPP) 

ALGARVE: Silves (P. N. Ria Formosa) 

MADEIRA: Funchal (SPEA) 

AÇORES: S. Miguel (SPEA) 

Intervenção 

GIRO 



FUTURO – projeto das 100 mil árvores 
CRE. Porto 

 
Identificação de Problema: 

 
Degradação do território, 

propenso a incêndios, em zonas 
protegidas  

“Área Rede Natura 2000” 

NORTE 
 

Parque das Serras do Porto, Valongo 
 



NORTE                           Valongo  

Futuro – projeto das 100 mil Árvores 

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

Entidade promotora local 

• Corte e remoção de espécies invasoras: por descasque e por arranque.  
• Atividades de manutenção de áreas recentemente plantadas: instalação de tutores e tubos. 
• Ação de sensibilização para prevenção de incêndios florestais e proteção civil. 

Descrição da Ação 

• Parque das Serras do Porto, Valongo 

Local 

• 20 

Número máximo de inscrições 

• CRE. Porto e Universidade Católica Portuguesa  

Parceiros 

 
Nota: Atividades e local sujeitos a alteração mediante condições climatéricas verificadas até à data da ação.  



Projeto Cabeço Santo 
Quercus 

 

Identificação de Problema: 
 

Devastação da floresta pelo fogo.   

CENTRO NORTE  
 

Belazaima do Chão, Águeda 



  CENTRO NORTE        Águeda 

Projeto Cabeço Santo  

• Quercus 

Entidade promotora local 

• Arranque de plantas de mimosa germinadas após o incêndio.  
• Remoção dos rebentos de eucalipto remanescentes.  
• Sementeira direta de espécies nativas, sobretudo bolotas de carvalho-roble. 
• Ação de sensibilização para prevenção de incêndios florestais e proteção civil. 

Descrição da Ação 

• Belazaima do Chão, Águeda 

Local  

• 10 

Número máximo de inscrições 

• J.F. de Belazaima, Castanheira e Agadão, C.M. de Águeda. 

Parceiros 

 
Nota: Atividades e local sujeitos a alteração mediante condições climatéricas verificadas até à data da ação.  



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) 

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

Entidade promotora local 

• 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 

• 5 

Número máximo de inscrições 

• Associação de Moradores da Ferraria de S. João  

Parceiros 

 
Nota: Atividades e local sujeitos a alteração mediante condições climatéricas verificadas até à data da ação.  



 

Ações a identificar nos territórios atingidos  
pelos incêndios decorridos este ano. 

 
No seguimento do compromisso assumido pelo GRACE aos Associados, informamos 
que: 
 Contactámos as entidades nacionais e locais para identificação dos territórios em 

risco ou ardidos; 
 Estabelecemos parceria com o Fundo Revita, com o objetivo de divulgação junto dos 

Associados; 
 Estamos a identificar com as entidades locais de Castanheira de Pera, Figueiró dos 

Vinhos e Pedrógão Grande, as necessidades de reabilitação das áreas envolventes às 
habitações afetadas.  

 Aguardamos pelo fim do Verão para identificar outras necessidades prementes que 
possam ser incluídas no âmbito do GIRO. 

ZONA CENTRO 
 

Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrogão Grande  

 



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  

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

Entidade promotora local 

• Arranque manual das espécies jovens 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 

• 40 

Número máximo de inscrições 

• Cercica, CECD Mira-Sintra, etc.  

Parceiros 

 
Nota: Atividades e local sujeitos a alteração mediante condições climatéricas verificadas até à data da ação.  



Um dia no “meu” bairro! 

Gebalis 

 
Identificação de Problema: 

 
Deterioração de áreas comuns e 

lazer do Bairro.     

 GRANDE LISBOA 
 

Musgueira, Lisboa 



GRANDE LISBOA         Lisboa 

Um dia no “meu” bairro! 

Natureza Jurídica 

• Gebalis, empresa municipal de Lisboa 

Entidade promotora local 

• Recuperação de 3 hortas pedagógicas (Centro Social Musgueira, Centro de Dia e Creche). 
• Apoio aos Workshops de prevenção de incêndios florestais e urbanos à população local. 

Descrição da Ação 

• Musgueira, Lisboa. 

Local 

• 5 

Número máximo de inscrições 

• Centro Social Musgueira, CAF, SCML, Biblioteca Maria Keil.  

Parceiros 

Nota: Atividades e local sujeitos a alteração mediante condições climatéricas verificadas até à data da ação.  



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  

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

Entidade promotora local 

• 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 

• 30 

Número máximo de inscrições 

• ICNF, Grupo Flamingo  

Parceiros 

 
Nota: Atividades e local sujeitos a alteração mediante condições climatéricas verificadas até à data da ação.  



Trilho do I. P. P. 

Instituto Politécnico de Portalegre 

 

Identificação de Problema: 
 

Degradação do território, 
propenso a incêndios, em área 

protegida. 

ALENTEJO 
 

 Serra de S. Mamede, Portalegre 



  ALENTEJO          Portalegre                     

Trilho do I. P. P. 

• Instituto Politécnico de Portalegre, Instituto de Ensino Superior Público  

Entidade promotora local 

• Recuperação de trilho: limpeza e desobstrução de caminhos.  
• Recolocação de sinalética e placas identificativas.  
• Ação de sensibilização para prevenção de incêndios florestais e proteção civil. 

Descrição da Ação 

•  Parque Natural da Serra de S. Mamede, Portalegre 

Local 

• 5 

Número máximo de inscrições 

• C. M. Portalegre, Parque Natural Serra S. Mamede, Cáritas Diocesianas Portalegre 

Parceiros 

 
  Nota: Atividades e local sujeitos a alteração mediante condições climatéricas verificadas até à data da ação.  



Projeto Silves 

Parque Natural da Ria Formosa 

 
Identificação de Problema: 

 

Degradação do território, 
propenso a incêndios, em área 

protegida. 

ALGARVE 
 

 Silves 



ALGARVE                         Silves                  

Projeto Silves 

• Parque Natural da Ria Formosa - ICNF, I.P. 

Entidade promotora local 

• Plantação de árvores, em adensamento de povoamento existente.  
• Ações de corte de matos e arranque de infestantes.  
• Ação de sensibilização para prevenção de incêndios florestais e proteção civil. 

Descrição da Ação 

• Mata Nacional da Herdade da Parra, Silves   

Local 

• 4 

Número máximo de inscrições 

• C.M. Silves, Equipa de Sapadores Florestais e Clube Xelb. 

Parceiros 

 
Nota: Atividades e local sujeitos a alteração mediante condições climatéricas verificadas até à data da ação.  



 

Identificação de Problema: 
 

Devastação de viveiros florestais 
pelo fogo.   

MADEIRA 
 

Parque Ecológico do Funchal 
 

LIFE Fura-Bardos 

SPEA 



• SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. ONGA e Entidade de Utilidade Pública  

Entidade Promotora Local 

• Execução de trabalhos nos viveiros florestais com vista a garantir à recuperação de floresta 
ardida: trabalhos de manutenção de plantas, reflorestação com plantas autóctones, numa das 
áreas mais afectadas.  

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

Descrição da Ação 

• Parque Ecológico do Funchal, Madeira   

Local 

• 4 

Número máximo de inscrições 

• C.M. Funchal 

Parceiros 

 
Nota: Atividades e local sujeitos a alteração mediante condições climatéricas verificadas até à data da ação.  

   MADEIRA                  Funchal                            

       LIFE Fura-Bardos 



LIFE Terras do Priolo 

SPEA 

 

Identificação de Problema: 
 

Proliferação vertiginosa de 
espécies invasoras que 

constitui uma forte ameaça aos 
habitats naturais – ex. Priolo, 
cuja concentração mundial 

(70%) está nos Açores.  

AÇORES 
 

Serra da Tronqueira, S. Miguel 
 



• SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. ONGA e Entidade de Utilidade Pública  

Entidade Promotora Local 

• Ação de plantação de espécies arbóreas nativas e endémicas. 
• Trabalhos de manutenção de áreas plantadas. 
• Ação de sensibilização para prevenção de incêndios florestais e proteção civil. 

Descrição da Ação 

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

Local 

• 4 

Número máximo de inscrições 

• C.M. Ponta Delgada 

Parceiros 

AÇORES                   S. Miguel  

                            LIFE Terras do Priolo 

 
Nota: Atividades e local sujeitos a alteração mediante condições climatéricas verificadas até à data da ação.  



Mapa Resumo das Ações identificadas 

Localidade Projeto/ Entidade N. máximo de 
voluntários 

Valongo Futuro – Projeto das 100 mil árvores/ CRE.Porto 20 

Águeda Projeto Cabeço Santo/ Quercus 10 

Penela ZPA (Zona de Proteção da Aldeia)/ Flopen 5 

Sintra Programa AGRO/ Parques de Sintra Monte da Lua 40 

Lisboa Um dia no “meu” bairro!/ Gebalis 5 

Barreiro LIFE BioDiscoveries/ CEA da Mata Nacional da Machada 30 

Portalegre Trilho do I.P.P/ I. Politécnico de Portalegre 5 

Silves Projeto SILVES/ Parque Natural Ria Formosa 4 

Funchal  LIFE Fura-Bardos/ SPEA 4 

S. Miguel LIFE Terras do Priolo/ SPEA 4 

Total n. máximo de voluntários  127 



 
 
  As preferências de participação de cada Entidade Académica nas intervenções será tida em 

conta, de acordo com a ordem de chegada das inscrições face à capacidade local; 
 
 Caso não seja possível a participação na ação selecionada, serão propostas alternativas; 
 
 O Seguro de cada voluntário e o Transporte para o local de cada ação é da responsabilidade de 

cada empresa. 

Notas Importantes 



• Dia 26 - Deadline para Inscrição* 

• Dia 20 – Lançamento do GIRO** 

Setembro 

• Dia 13 – GIRO: Em defesa do Território (Continente e Arquipélagos) 
• Pós ação – Avaliação de Impacto (LBG) e divulgação dos resultados 

Outubro 

Reserve na sua agenda! 

* Para proceder à inscrição, agradecemos o preenchimento da tabela que segue em anexo e envio até dia 26 de Setembro; 

** Mais informações relativas à participação no GIRO serão facultadas na reunião Geral Uni.Network , a realizar dia 18 de 

Setembro, em horário e local a definir.  

Cronograma 



Em defesa do Território 

Contamos 
com a vossa 

participação! 


