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Zona Verde Barclays 

 

EMPRESA 

O Grupo Barclays engloba as áreas de negócio de retalho e de empresas, operando em 

mais de 50 países e empregando mais de 135 mil colaboradores. Com cerca de 27 

milhões de clientes em todo o mundo, conta com uma rede de 3800 agências e centros de 

venda e mais de 12 mil ATM.  

O Barclays Portugal está fortemente empenhado numa estratégia de crescimento 

orgânico, que passa pela expansão da rede de agências. Para além da rede de retalho, o 

Barclays tem focalizado a sua actuação no segmento de particulares, grandes companhias 

e pequenas e médias empresas, para além de agências vocacionadas para os clientes 

internacionais. O Barclays, que em Portugal integra o banco e as suas associadas Barclays 

Vida e Barclays Fundos, obteve em Dezembro de 2003 a certificação do seu Sistema 

Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente, Saúde e Segurança, de acordo com as 

Normas ISO 9001:2000, ISO 14001 e OHSAS 18001. A empresa encontrava-se já 

certificada desde Abril de 1997 pela anterior versão (NP EN ISO 9001:1995) tornando-se, 

desde então, no primeiro grupo financeiro em Portugal com a sua actividade certificada, 

desde a fase de concepção à de assistência pós-venda. 

 

ENVOLVIMENTO 

Ao longo dos últimos anos, o Barclays Portugal tem empreendido esforços no sentido de 

reduzir e minorar o impacte das suas actividades no ambiente, tendo sido o primeiro 

grupo financeiro a obter a certificação ambiental e a ter implementado uma política que 

reúne todos os nossos compromissos a este nível. O conceito “Barclays Terra” sustenta o 
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conjunto de medidas que o grupo tem vindo a implementar nos seus produtos e serviços, 

de que são exemplo a campanha de leasing automóvel com condições especiais para a 

compra de viaturas com emissões reduzidas de dióxido de carbono, a disponibilização de 

extractos bancários em formato digital ou a utilização de papel reciclado nas 

comunicações de marketing. Também a oferta a clientes do livro “Uma Verdade 

Inconveniente”, do Prémio Nobel da Paz Al Gore, marca a postura da organização a este 

nível. O Barclays contribuiu ainda com 25 por cento do valor de capa, em mais de 1500 

livros, para o projecto “Ecocasa” da Quercus – Associação Nacional de Conservação da 

Natureza, que promove a redução do consumo energético e utilização de energias 

renováveis. 

Contudo, consciente de que poderia ir ainda mais longe, o Barclays lança a iniciativa de 

voluntariado “Vamos Plantar a Zona Verde Barclays!”, em parceria com o projecto 

“Floresta Unida”.  

 

PROJECTO 

Apesar de muitas outras organizações promoverem a plantação de árvores, é de destacar 

o carácter pioneiro e inovador da iniciativa promovida pelo Barclays, que pela primeira 

vez consegue reunir todos os stakeholders da organização (colaboradores, clientes, 

entidades parceiras, comunidade, entidades governamentais e media) numa acção 

comum.  

Durante três fins-de-semana, participaram na plantação da "Zona Verde Barclays” mais 

de 500 voluntários: 155 colaboradores, com as suas famílias e amigos, clientes e 

voluntários da AMI – Assistência Médica Internacional e da Fundação do Gil. A iniciativa 

contou ainda com a contribuição de voluntários de outras instituições parceiras, 

nomeadamente da Delta, Lousã Têxtil, Sthill, FNAC, Licor Beirão, B Dinâmica, Grupo de 

Intervenção Protecção e Socorro da GNR. A presença dos Ministros da Agricultura e 

Administração Interna no primeiro dia desta acção de reflorestação foi demonstrativa do 

apoio e reconhecimento dos membros do Governo ao projecto do Barclays. Também o 

presidente do Barclays Portugal, Peter S. Mottek, marcou presença e plantou 25 árvores, 

assim como aconteceu com outros elementos da Comissão Executiva. 

O número de voluntários envolvidos e de horas não laborais disponibilizadas excedeu as 

expectativas, garantindo resultados positivos: cerca de 20 mil árvores foram plantadas na 
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Serra da Lousã, no perímetro do Centro de Operações e Técnicas Florestais da Lousã, 

nascendo assim a primeira "Zona Verde Barclays". 

RESULTADOS 

O Barclays considera que a aceitação e adesão interna ao projecto superaram as 

expectativas: numa só acção a organização envolveu 11 por cento dos colaboradores e 

134 familiares e amigos, num total de mais de mil horas de voluntariado. O Barclays 

conseguiu ainda a ajuda de voluntários de outras instituições de solidariedade social, com 

as quais tem trabalhado nos últimos anos, como a AMI e a Fundação do Gil. A nível de 

cobertura mediática, o Barclays contabilizou 30 notícias em diversos meios locais e 

regionais, assim como um directo realizado a partir do local pela RTP1 e uma reportagem 

em horário nobre no Jornal Nacional de Sábado na TVI. De forma a garantir a 

continuidade da acção, o Barclays está a financiar o acompanhamento do crescimento das 

árvores através do site www.florestaunida.com. A comunidade local foi a grande 

beneficiária desta acção, pois conquistou uma renovada zona verde, que pode ser 

utilizada para piqueniques, passeios e jogging.  

No próximo mês de Novembro, o Barclays irá plantar 30 mil árvores numa zona 

desbastada por incêndios florestais na Serra da Boa Viagem. O contador Barclays sobe 

assim para as 50 mil árvores. O grupo vai participar ainda com o projecto “Floresta Unida” 

numa nova geração de educação e sensibilização sobre o património florestal, construído 

de raiz com ideias únicas e com uma envolvência nacional e internacional. 

 

Mais informações em: http://www.barclays.pt/  
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