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ERICSSON 

 

ERICSSON RESPONSE PARA CAUSAS HUMANITÁRIAS 

Ligar em caso de emergência 

 

EMPRESA 

 

A Ericsson é um fornecedor líder de soluções e serviços de telecomunicações para redes 

móveis e fixas, operando em mais de 140 países. Mais de mil redes utilizam o 

equipamento Ericsson. Cerca de 40 por cento das chamadas móveis utilizam os sistemas 

desta empresa. As suas origens remontam ao ano de 1876. A sede é localizada em 

Estocolmo, na Suécia. A empresa oferece uma vasta variedade de serviços móveis, 

incluindo sistemas com aplicações multimédia e outros que permitem formas de 

comunicação mais ricas. A Ericsson é uma empresa que investe em Investigação e 

Desenvolvimento.  

 

PROJECTO 

 

O Ericsson Response corresponde a uma iniciativa global que utiliza e direcciona o 

conhecimento e recursos tecnológicos de comunicações da Ericsson para responder e 

aliviar o sofrimento humano causado por catástrofes naturais. O objectivo do programa é 

ajudar a melhorar a qualidade, velocidade e efectividade na resposta a desastres em todo 

o mundo.  

 

A força orientadora por detrás da iniciativa foi a ideia de colocar a tecnologia ao serviço 

da comunidade, procurando trazer alívio em situações de emergência, tirando partido do 

vasto know-how e da presença global da empresa. 
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A Ericsson tem vindo a actuar em situações de desastre e emergência desde 1998 e 

pretende continuar a dar o seu contributo, participando e cooperando em qualquer 

ocorrência futura. 

 

ENVOLVIMENTO 

 

Os stakeholders deste programa são os colaboradores das empresas dos países afectados 

pela situação de desastre, os voluntários ao serviço do programa, os operadores dos 

países afectados e uma série de instituições humanitárias. Note-se que os colaboradores, 

que voluntariamente estão prontos a prestar ajuda humanitária através da utilização dos 

seus conhecimentos e da utilização da tecnologia Ericsson, assumem um papel primordial. 

Em Portugal, a empresa conta com três voluntários. Os voluntários do Ericsson Response 

recebem formação específica, administrada em parceria com a Cruz Vermelha 

Internacional e Nações Unidas, de forma a estarem aptos a entrar em acção em situações 

de desastre. 

 

No âmbito deste programa global, a Ericsson trabalha em parceria com o United Nations 

Development Program (UNDP), o Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

(OCHA) e a International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). 

 

ACTIVIDADES 

 

O Ericsson Response participou até à data numa série de situações. Destacam-se aqui 

duas iniciativas desse vasto conjunto de actividades.  

 

Uma das acções decorreu em Sumatra, no contexto do devastador sismo de 9.0 na escala 

de Richter que, em 26 de Dezembro de 2004, criou o famoso tsunami que invadiu as 

costas da Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia e Malásia, causando a morte a cerca de 

295 mil pessoas.  

 

A Ericsson contribuiu para a minimização do desastre de duas formas: ajudando a reparar 

as telecomunicações destruídas e apoiando as instituições humanitárias nos esforços de 
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recuperação. A empresa doou inclusivamente um sistema completo de comunicação 

móvel ao governo indonésio, assim como um grande número de telefones-satélite e 

telefones às organizações de apoio. O Ericsson Response promoveu ainda o envio de cinco 

voluntários para o Sri Lanka e Indonésia.  

 

Uma outra acção decorreu aquando do furacão Ivan, em Setembro de 2004, uma das 

piores tempestades registadas na região das Caraíbas, com ventos acima dos 300 

quilómetros por hora, que provocou 70 vítimas e a destruição de edifícios (cerca de 90 

por cento dos edifícios de Grenada), ligações eléctricas e comunicações. O Ericsson 

Response trabalhou juntamente com a Cruz Vermelha Internacional, enviando um 

voluntário e, entre várias outras coisas, contribuindo para a reparação do sistema de 

comunicação.  

 

DIFICULDADES 

 

A Ericsson adaptou algum do seu equipamento de telecomunicações para o tornar mais 

apto para as acções no terreno, pois estas situações requerem flexibilidade e mobilidade 

do próprio equipamento. Também se encontra a estabelecer centros de apoio com 

equipamento dedicado para uma resposta ainda mais rápida em situações de emergência.  

 

RESULTADOS 

 

Para além do orgulho por parte dos colaboradores e da possibilidade de intervenção que 

proporciona aos voluntários, a iniciativa Ericsson Response tem recebido vários prémios e 

reconhecimentos. Um desses prémios foi atribuído pela GSM Association pelo melhor uso 

do telemóvel em situações de emergência durante as operações de apoio às vítimas e à 

destruição causada por um dos maiores terramotos de sempre, decorrido no Irão em 

Dezembro de 2003.  

 

A Ericsson está empenhada em continuar a dar o seu contributo, participando em futuras 

ocorrências através do seu know-how e tecnologia, sobretudo ao nível do 

restabelecimento das comunicações. 
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Mais informações em: www.ericsson.com 

 


