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Projecto Floresta + Verde 

SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 

 

EMPRESA 

O Grupo Vodafone é a empresa de telecomunicações móveis com maior presença a 

nível mundial. Em Dezembro de 2008, contava com mais de 289 milhões de 

clientes espalhados por 27 países, encontrando-se também presente em mais 40 

países através de redes parceiras.  

 

A Vodafone Portugal, integrada no grupo líder mundial, centra a sua actividade na 

prestação de serviços globais de telecomunicações, tendo iniciado a sua actuação 

sob a marca Telecel, em Outubro de 1992. Sempre se destacou pela sua inovação e 

orientação para o cliente, procurando disponibilizar serviços irresistíveis, 

direccionados para as suas reais neces-sidades e de elevada qualidade.  

 

A Vodafone Portugal gere actualmente receitas superiores a 1,5 mil milhões de 

euros e conta com mais de 5,5 milhões de clientes, sendo considerada uma das 

maiores e melhores empresas portuguesas. 

 

ENVOLVIMENTO 

Para além deste reconhecimento, a Vodafone Portugal assume-se como uma 

empresa sustentável, pelo que desenvolve todo o seu negócio tendo por base 

princípios éticos e socialmente responsáveis, preocupa-se em encontrar as soluções 

mais adequadas para as questões sociais e ambientais, cumprindo com os seus 

compromissos em matéria de Sustentabilidade e Responsabilidade Social. 
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A Vodafone Portugal, em colaboração com a Fundação Vodafone Portugal, tem 

vindo a desenvolver múltiplas iniciativas nas mais diversas áreas: no acesso às 

tecnologias da informação, na defesa do ambiente, na promoção da formação e do 

ensino, no apoio à investigação científica, no mecenato cultural, na internet, e na 

protecção civil ou na saúde e segurança. Todos os projectos e iniciativas de 

Responsabilidade Social são definidos, não só tendo em consideração as 

necessidades dos stakeholders como, também, a partir dos contributos das várias 

áreas operacionais e dos requisitos do Grupo Vodafone. 

 

PROJECTO 

A Fundação Vodafone Portugal é uma entidade sem fins lucrativos, com 

personalidade jurídica e fundos próprios, cons-tituída para incentivar o 

desenvolvimento da Sociedade da Informação e combater a info-exclusão. 

 

Apoia projectos concretos, procurando agregar os parceiros mais adequados para 

cada caso. Ao mesmo tempo, beneficiando das suas origens e ligações à Vodafone 

Portugal, recorre das competências e métodos de trabalho daquela empresa. Com 

efeito, a Fundação não tem recursos próprios, reunindo, projecto a projecto, 

aqueles que considera necessários. 

 

Um dos projectos de maior envergadura na área da preservação ambiental e da 

segurança é o Floresta + Verde. Trata-se de um projecto especificamente destinado 

à protecção da Mata Nacional, em particular do Pinhal de Leiria, cujo apoio da 

Fundação Vodafone Portugal passou pela doação de 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 de uma 

viatura de comando e comunicações tácticas, assim como os respectivos sistemas 

de comunicações e geolocalização.  

 

Este projecto teve início em 2004, prolongando-se por três anos, tendo a sua 

génese radicado na percepção, que tem vindo a ser confirmada, de que apenas o 
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esforço coordenado de todas as entidades participantes, para além da realização de 

acções concretas de prevenção dos incêndios e de sensibilização da população, 

poderá contribuir para a diminuição, quer da ocorrência de incêndios, quer da área 

ardida. Assim, logo em 2005, enquanto no distrito de Leiria a área ardida se cifrou 

em cerca de oito porcento da área florestal, na Mata Nacional aquele indicador ficou 

pelos 2,5 porcento. No capítulo da utilização dos meios, é de referir que os meios 

aéreos doados pela Fundação Vodafone (dois aviões ultra-ligeiros), além da função 

de detecção precoce e localização mais precisa das ocorrências, tiveram uma 

efectiva e fundamental acção dissuasora.   

 

A segunda fase do projecto foi iniciada em 2005, com o apoio da Fundação 

Vodafone Portugal até ao final da época de incêndios de 2008. Actualmente, este 

sistema encontra-se integrado no dispositivo de prevenção, detecção e combate a 

incêndios da Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

 

RESULTADOS 

Durante a época de incêndios de 2005 foram efectuados 137 voos, num total de 

188 horas e 45 minutos de vigilância, tendo sido realizadas 47 detecções de focos 

de incêndio. O raio de alcance destes meios ultrapassa o âmbito do projecto (Mata 

Nacional), dado que as missões são efectuadas a uma altitude que permite um 

extenso alcance visual.  

 

Quanto aos veículos terrestres doados (quatro veículos de Sapadores Florestais, 

quatro veículos de Bombeiros para combate a incêndios e um veículo de Comando e 

Comunicações), foram percorridos 110 mil km em acções de vigilância durante a 

época crítica de incêndios, em missões de detecção, prevenção e de intervenção em 

acções de combate e rescaldo tendo, inclusive, sido realizada a primeira actuação 

em alguns dos casos em que estiveram envolvidos. De igual modo, participaram 

em acções de informação e sensibilização das populações locais.  
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Estes resultados levaram a Fundação Vodafone Portugal, o Serviço Nacional de 

Bombeiros e Protecção Civil, a Direcção-Geral de Recursos Florestais, o Governo 

Civil de Castelo Branco e o Governo Civil de Santarém a estender o projecto aos 

Distritos de Castelo Branco e Santarém. 

 

Esta extensão contou, designadamente, com a doação de duas novas aeronaves 

ultra-ligeiras para vigilância aérea, assim como a instalação de equipamentos e 

serviços de telecomunicações e georreferenciação, destinados à prevenção, em 

cerca de uma centena de viaturas de várias corporações de bombeiros. 

 

 


