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VODAFONE 

 

PREVENÇÃO E DETECÇÃO DE INCÊNDIOS 

Ao serviço de uma floresta + verde 

 

EMPRESA 

 

O Grupo Vodafone é uma das maiores empresas de telecomunicações móveis do mundo. 

Conta com uma base de 179,3 milhões de clientes proporcionais em 27 países, estando 

também presente em mais 14 países através de redes parceiras.  

 

Em Portugal, é o segundo maior operador no mercado de telecomunicações. Focaliza a 

sua actividade na prestação de serviços móveis de voz e de dados. Opera uma rede móvel 

GSM/GPRS de âmbito nacional, tendo sido pioneiro no lançamento comercial de serviços 

3G/UMTS em Portugal. Disponibiliza ainda serviços fixos/Internet como complemento da 

oferta móvel, especialmente dedicados ao segmento empresarial.  

 

A Fundação Vodafone Portugal é uma instituição sem fins lucrativos destinada a 

promover, apoiar e realizar iniciativas que contribuam para acelerar a introdução da 

Sociedade da Informação, o combate à info-exclusão e à difusão das tecnologias de 

telecomunicações móveis, bem como outras iniciativas de carácter social e filantrópico, 

contribuindo para a integração de todos os cidadãos, à luz dos valores da Vodafone e da 

sociedade portuguesa. 
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PROJECTO 

 

O projecto “Leiria + Verde” constituiu o primeiro passo desta iniciativa, em Julho de 2004. 

Dado o sucesso verificado nos meses seguintes, a Fundação Vodafone Portugal, em 

conjunto com o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, a Direcção Geral dos 

Recursos Florestais e os Governos Civis de Castelo Branco e Santarém, decidiu estender o 

projecto, que se passaria a denominar “Floresta + Verde”, apostando na prevenção, 

detecção e extinção de incêndios florestais nos distritos apontados, que se juntaram ao de 

Leiria. 

 

Esta segunda fase, que teve início em Maio de 2005, identificou os seguintes objectivos: a 

vigilância aérea dos distritos mencionados, através de quatro aeronaves do tipo ultra-

ligeiro, com sistemas de comunicações em tempo real com os centros de comando; a 

vigilância terrestre através do recurso a viaturas de sapadores florestais dotadas de kit de 

primeira intervenção e de sistemas de comunicações em tempo real que permita a 

interligação com o veículo de comando e com os centros de comando distritais; e a 

implementação em viaturas já existentes de sistemas de comunicações que permitam o 

controlo da posição geográfica e troca de mensagens entre todos os meios. 

 

Foi escolhida a região que engloba Castelo Branco, Leiria e Santarém por ter sido tomada 

como zona de calamidade, embora continue, apesar disso, a integrar a maior área 

florestal não atingida. 

 

ENVOLVIMENTO 

 

O projecto “Floresta + Verde” envolve um largo número de entidades cooperantes. Tendo 

a Fundação Vodafone Portugal como patrocinador exclusivo, funciona sob a coordenação 

institucional do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil e da Direcção Geral dos 

Recursos Florestais. Integra ainda uma série de coordenadores locais, tais como os 

governos civis de Castelo Branco, de Leiria e de Santarém, os Centros de Operações de 

Socorro em cada um dos três distritos, os Corpos de Bombeiros locais, os Sapadores 
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Florestais e os Aeródromos locais. O Protocolo assinado é válido até 30 de Setembro de 

2007. 

No que diz respeito aos materiais envolvidos, destacam-se as aeronaves do tipo ultra-

ligeiro para vigilância aérea, as viaturas de Sapadores Florestais com kit de primeira 

intervenção, as viaturas ligeiras de combate a incêndios, as viaturas de comando e 

comunicações e os sistemas de comunicações, com geoposicionamento e vigilância 

necessários para interligar todos os intervenientes. 

 

ACTIVIDADES 

 

No âmbito do projecto “Leiria + Verde”, a Vodafone investiu em 2004 cerca de meio 

milhão de euros para disponibilizar às entidades parceiras nesta iniciativa duas aeronaves 

ultra-ligeiras de vigilância e detecção de fogos, quatro viaturas de sapadores florestais 

com kit de primeira intervenção, quatro viaturas ligeiras de combate a incêndios e uma 

viatura de comando e comunicações tácticas e respectivos sistemas de comunicações. O 

objectivo era sobretudo efectuar a vigilância aérea de todo o distrito de Leiria, 

especialmente do Pinhal de Leiria, promovendo o trabalho em equipa entre Sapadores 

Florestais, Bombeiros e Protecção Civil e a Vigilância Aérea. 

 

Mais tarde, no contexto do alargamento do projecto aos distritos de Castelo Branco e 

Santarém, já em 2005, a Fundação Vodafone Portugal voltou a doar diverso material 

terrestre e aéreo, assim como equipamentos e serviços de telecomunicações, destinados 

à prevenção, detecção e extinção de incêndios florestais, nomeadamente duas aeronaves 

e a instalação de sistemas de telecomunicações e georreferenciação em algumas dezenas 

de viaturas de várias corporações de bombeiros, num valor total de 325 mil euros.   

 

RESULTADOS  

 

Comprovou-se que a experiência do recurso aos meios aéreos, terrestres e tecnológicos 

do sistema “Leiria + Verde” tinha constituído um decisivo contributo para o sucesso da 

prevenção e luta contra os fogos florestais naquele distrito. Recorde-se que, no final da 

época de incêndios, em Setembro de 2004, a área ardida no distrito de Leiria (cerca de 
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1.200 hectares) era a terceira menor dos últimos dez anos. O distrito foi o segundo com 

menor área ardida, apenas suplantado por Coimbra, e a duração média de cada incêndio 

passou de 3 horas e 8 minutos, em 2003, para 2 horas e 10 minutos, em 2004. 

Em 2004, as aeronaves doadas pela Vodafone efectuaram 240 voos, num total de 196 

horas de vigilância, detectando 73 focos de incêndio e contribuindo fortemente para a 

redução do tempo médio dos sinistros. Assume-se, igualmente, que as suas patrulhas a 

baixa altitude sobre as florestas terão tido efeitos dissuasivos de eventuais actos 

criminosos. Com os meios terrestres do “Leiria + Verde” foi possível percorrer 180 mil 

quilómetros em missões de detecção e prevenção no Verão de 2004. Estes meios 

estiveram ainda envolvidos em operações de rescaldo, primeiras actuações e acções de 

informação. 

 

 

Mais informações em: www.vodafone.pt 

 


