
 
 

 

 
 

Informação à Imprensa – 12 de Outubro de 2017 

 

O GIRO é a maior iniciativa nacional de voluntariado corporativo  

GRACE junta mais de 850 voluntários para recuperar o 

território em áreas ardidas e reabilitar espaços públicos 

Mais de 850 voluntários, de 63 entidades, juntam-se amanhã por todo o país para reflorestar o 

território em áreas ardidas e degradadas e para limpar e reabilitar áreas residenciais e espaços 

públicos que necessitam de intervenção. Toda esta atividade será desenvolvida no âmbito da 

iniciativa GIRO - GRACE, Intervir, Recuperar e Organizar - a maior iniciativa de voluntariado 

corporativo existente no nosso país. Refira-se que o GIRO já contou com a participação de mais 

de 7.000 voluntários nas suas já 11 edições. 

Na sequência do flagelo dos incêndios que atingiram proporções catastróficas em 2017, e em 

linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, o GRACE 

considerou estratégico dedicar esta 12ª edição do GIRO a ações de prevenção de incêndios em 

territórios ardidos ou degradados e à recuperação de áreas públicas comuns. 

Mais uma vez, centenas de profissionais de 63 organizações, 57 das quais empresas associadas 

do GRACE, trocam os seus locais de trabalho para recuperar voluntariamente oito zonas do país: 

Valongo, Penela, Sintra, Lisboa, Barreiro, Funchal, na Madeira e S. Miguel, nos Açores. 

Em cada uma das oito zonas de intervenção, o GRACE conta ainda com o apoio de entidades 

dedicadas ao ambiente, à natureza ou ao património: Futuro–Projeto das 100 mil árvores, 

Associação de Produtores e Proprietários Florestais do Concelho de Penela (FLOPEN), Parques 

de Sintra - Monte da Lua, S.A., Gebalis, E.M., S.A., Centro de Educação Ambiental da Mata 

Nacional da Machada e Sapal do Rio Coina, Departamento de Conservação de Natureza e 

Florestas (DCNF) do Algarve e Sociedade Portuguesa do Estudo das Aves (SPEA). 

 

http://www.100milarvores.pt/
http://www.flopen.org/
http://www.parquesdesintra.pt/
http://www.parquesdesintra.pt/
http://www.gebalis.pt/Paginas/default.aspx
https://www.cm-barreiro.pt/pages/828
https://www.cm-barreiro.pt/pages/828
http://www.icnf.pt/portal/icnf/contact/serv-desc
http://www.icnf.pt/portal/icnf/contact/serv-desc
http://www.spea.pt/pt/


 
 

 

Empresas associadas do GRACE participantes: A. Silva Matos, Auchan; Biorumo, BSD Consulting, CORE, 

Delta Cafés, DHL, Esposende Ambiente, Essilor, Europcar, everis, Fundação BP, Fundação EDP, Fundação 

Manuel António da Mota, Fundação Montepio, Fundação PT, Gebalis, Groundforce, Grupo CH, Inspira 

Santa Marta Hotel, J Walter Thompson, Klepierre, Laranja Mecânica, Lift Consulting, Lipor, Makro, 

McDonald’s, Michael Page, Miranda & Associados, MLGTS, Moneris, MSD, Neya Lisboa Hotel, Pfizer, 

Portugália, Prio, Prosegur, Quasar, Resiquímica, Ritz Four Seasons Hotel, RTP, Sair da Casca, Santander 

Totta, SDL, Servilusa, Sérvulo & Associados, Trivalor, TurnAround Social, Unicer, Universidade Europeia, 

Vale de Lobo, ViaDireta, VdA, wDMI, Widex e Xerox. 

Entidades convidadas: CECD Mira Sintra, Universidade Portucalense, ISCAL, ISCSP, Instituto Superior 

Técnico e Universidade de Aveiro. 

 

Sobre o GIRO: 

Iniciativa de voluntariado corporativo com maior dimensão nacional que já contou, nas suas onze 

anteriores edições, com cerca de 7.000 voluntários de empresas associadas do GRACE. No âmbito do GIRO 

são realizadas várias intervenções de um dia a nível nacional, tendo como objetivo trabalhar, por exemplo, 

a inclusão social, a defesa dos animais ou a recuperação de espaços naturais. 

 

Sobre o GRACE: 

O GRACE é uma associação empresarial pioneira, exclusivamente dedicada à promoção da 

Responsabilidade Social Corporativa. O GRACE reúne 158 empresas, das mais variadas dimensões e 

setores de atividade, empenhadas em aprofundar o seu papel no desenvolvimento social das pessoas e 

das organizações, partilhando a missão há muito assumida: refletir, promover e desenvolver a 

responsabilidade social corporativa em Portugal. 

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

 

 

Para mais informações à imprensa, por favor, contacte: 

Lift World –Teresa Taborda 

GRACE – Tânia Reis – 911 982 237 (treis@grace.pt) 

http://www.grace.pt/
mailto:treis@grace.pt

