Declaração de Compromisso
“Pela Biodiversidade”
da Vodafone Portugal

Nos últimos 15 anos, a Vodafone Portugal esteve na origem e potenciou um dos mais
significativos crescimentos das comunicações móveis celulares, que se fez sentir profundamente
no nosso País, a nível económico, social e, também, ambiental.

Consciente da sua dimensão e impacto social, a Vodafone Portugal assume as suas
responsabilidades e compromissos em matéria ambiental, designadamente através das suas
políticas de Responsabilidade Social que desenvolve e partilha com as diversas partes
interessadas.

Embora o impacto do sector das telecomunicações na perda de biodiversidade seja baixo, a
Vodafone Portugal tem conduzido a sua actividade e promovido projectos de forma a garantir
que a ligação entre o negócio e a biodiversidade tenha um efeito positivo.

Faz parte da cultura da Vodafone Portugal o respeito pelo Ambiente, directamente derivado dos
seus Princípios de Negócio e dos seus Valores e assente em dois vectores distintos: a
minimização de eventuais impactos negativos e a gestão de oportunidades. Neste sentido, ao
longo dos últimos anos, têm vindo a ser implementadas diversas iniciativas na área Ambiental,
de entre os quais destacamos as que, mais directa ou indirectamente, têm contribuído para
minimizar a perda de Biodiversidade:
•

Gestão das infra-estruturas de rede de telecomunicações de forma a minimizar o
impacte na Biodiversidade;

•

Projecto CD “Vozes pela Natureza”, uma iniciativa que pretendeu mobilizar toda a
comunidade nacional para uma participação mais activa na defesa da Natureza; as
receitas da venda do CD destinaram-se ao Programa Castro Verde Sustentável,
desenvolvido pela Liga para a Protecção da Natureza na região de Castro Verde;
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•

Projecto “Reflorestação em Niza”, com uma oferta de 10.000 árvores para reflorestação
e arborização de áreas ardidas no concelho de Niza; as espécies escolhidas foram
sobreiro, carvalho negral e azinheira;

•

Projecto “Floresta + Verde”, com a doação de meios aéreos e terrestres, assim como
equipamentos e serviços de telecomunicações, destinados à prevenção, detecção e
extinção de incêndios florestais nos distritos de Castelo Branco e Santarém; incluem-se
nesses meios e serviços, quatro aeronaves, nove viaturas de combate a incêndios,
aplicação de gestão de meios, equipamento de geolocalização e comunicações móveis
instalado nas aeronaves e em mais de 100 viaturas (carros de bombeiros e veículos de
Comando e Comunicações), bem como dispositivos de localização individuais,
essenciais para a articulação dos vários meios e para a tomada de decisões em tempo
real.

A Vodafone Portugal compromete-se a continuar a cumprir todos os requisitos aplicáveis ao
seu negócio, e a melhorar continuamente a eficácia do seu sistema de gestão ambiental.
Desenvolveremos todos os esforços no sentido de minimizar os impactos ambientais que
resultam, directa ou indirectamente, das nossas actividades, produtos e serviços. Por outro
lado, continuaremos a promover parcerias e financiar projectos que contribuam para travar a
perda biodiversidade, recorrendo às nossas competências e às inovadoras tecnologias da
informação, designadamente as de 3ª geração móvel.
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