
O MAR É GIRO

#6 - MAIO 2017

2016

GIROdo

GIRO



2 // Giro do GIRO - 

Maquetização e Artes Finais: Laranja Mecânica 
Impressão: Gráfica Montalto

Madeira

S. Miguel

Costa de Lavos

Ílhavo

Matosinhos

Setúbal

Mafra

Olhão

Os objetivos definidos foram:

• Sensibilizar para o papel regulador do oceano  
no clima e na vida da Terra

• Promover alteração de comportamentos na terra  
com impacto no mar

• Conservar a biodiversidade marinha

• Preservar património marítimo natural e edificado

• Identificar acessibilidades em zonas costeiras

O MAR É GIRO
Seguindo as orientações do Enterprise 2020 do CSR Europe 
e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas, o GRACE considerou estratégico reforçar  
a importância do papel regulador do oceano no clima  
e na vida na terra, a conservação da biodiversidade marinha  
e a promoção de economias locais sustentáveis. 

Consequentemente, sob o lema “Uma causa. Uma equipa.  
Um objetivo comum.”, a 11ª edição do GIRO, iniciativa  
de voluntariado corporativo com maior dimensão nacional, 
foi dedicada ao MAR. 

Com o apoio da Fórum Oceano, o GRACE elaborou então  
um “plano de atuação” em 8 locais distintos do país e ilhas, 
contactando autarquias, entidades locais e instituições  
parceiras que prontamente acederam ao nosso desafio.  
O resultado é este aqui agora apresentado. 
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Caros associados,

Mais um Giro que envolveu e entusiasmou 940 
voluntários de empresas associadas, universidades  
e entidades de economia social parceiras em torno  
de um tema de todos os portugueses – o MAR.

Foi, por isso, uma onda, um tsunami de solidariedade  
que invadiu praias e áreas protegidas e com os 
propósitos de limpar, recuperar e defender o património 
ambiental do nosso país.

Nesta 11ª edição do GIRO estivemos em 8 locais 
e deixámos a nossa pegada amiga, o nosso olhar 
interessado, a nossa disponibilidade para contribuir  
para um país melhor.

Cinquenta e seis das nossas empresas disseram 
sim a este desafio e estiveram presentes num sinal 
inequívoco de cidadania coletiva, em prol de um bem 
maior e que nos influencia e inspira permanentemente, 
a nossa ligação aos oceanos.

Mais um ano e mais uma prova de que o voluntariado 
corporativo pode fazer a diferença e deve ser 
reconhecido na Lei do Voluntariado.

Mais um ano e mais uma vaga de entusiamo,  
que demonstra como o GRACE sabe navegar com  
os olhos postos no futuro e em estreita sintonia com  
as prioridades portuguesas. 

Paula Guimarães,  
Presidente do GRACE  
em representação da Fundação Montepio
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Matosinhos
Praias limpas  
e acessíveis a todos!

Na manhã de dia 14, pelas 8h, no Mercado 
Municipal de Angeiras começavam os 
preparativos para a ação de voluntariado 

de mais uma edição do GIRO. Quando a equipa 
de responsáveis de ação chegou ao local, os 
funcionários do mercado aguardavam para, 
também eles, poderem participar!

Uma hora depois começaram a surgir os pri-
meiros voluntários, que esperavam ansiosamente 
pelo dia de trabalho que viria acontecer. Ao fim de 
30 minutos e, check-in realizado, contabilizaram-
-se 19 empresas associadas presentes, com 120 
colaboradores voluntários. 

Durante aproximadamente 8 horas estes cola-
boradores vestiram a camisola do GRACE e, 
em prol dos oceanos, trabalharam em conjunto 
para um objetivo comum. 

Com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, 
as atividades planeadas para o dia – limpeza 
e remoção de resíduos na praia, ação de sen-
sibilização sobre o sistema de gestão de resí-
duos na praia (mar e terra), desenvolvida pelo 
Associado Lipor e a ação de sensibilização para 
Acessibilidades: identificação de boas práticas e 
áreas a melhorar no domínio da acessibilidade ao 
longo do trilho pedonal, em colaboração com a 
ACAPO - decorreram como previsto. 

O entusiasmo, a colaboração e a compreensão 
dos voluntários e de todos os envolvidos na ini-
ciativa tornaram este dia inesquecível. 

 Veja os testemunhos através  
do link: https://www.youtube.com/channel/
UCy9N7cWPIJuYnP9FZq4X6Vg  

https://www.youtube.com/channel/UCy9N7cWPIJuYnP9FZq4X6Vg
https://www.youtube.com/channel/UCy9N7cWPIJuYnP9FZq4X6Vg
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Praia da Costa Nova 
Salvemos as dunas!
Com os dias chuvosos que antecederam o dia da ação, 

nada fazia prever o que se avizinhava. Acordámos com 
o sol a brilhar!

O Centro Sociocultural da Costa Nova foi o ponto de encontro, 
um espaço inaugurado durante o ano de 2016, com uma traça 
arquitetónica moderna e enquadrada na paisagem. 

Recebidos os colaboradores-voluntários de 8 empresas 
associadas, estudantes da Universidade de Aveiro e clientes 
da Casci, foi feito um enquadramento pelo GRACE sobre 
o GIRO, bem como uma breve apresentação do Museu 
Marítimo de Ílhavo/Câmara Municipal de Ílhavo sobre os 
objetivos da ação. 

Dirigimo-nos para a praia da Costa Nova, onde foi efetuada 
a plantação de pés de estorno e remoção de resíduos. Esta 
praia, de uma beleza natural invulgar, foi uma das nomeadas 
para o concurso “7 Maravilhas - Praias de Portugal”.  

Entre os vários momentos, destacamos um episódio menos 
feliz. Um grupo de voluntários deparou-se com uma gaivota 
morta, que segundo os especialistas não devia ali estar há 
muito tempo. O óbito ficou registado e foram feitas as devidas 
celebrações fúnebres. 

Durante o merecido almoço, fotos do dia GIRO eram projetadas 
numa tela e os voluntários, algo exaustos, queixavam-se aqui e ali 
de algumas dores musculares, sintoma de que desempenharam 

as tarefas com vontade e afinco. Afinal estamos a falar de 280 
quilos de lixo recolhido e de 3000 pés de estorno plantados!

A seguir ao repasto, o trabalho ainda não estava concluído. 
Assim, alguns dos voluntários que da parte da manhã se dedi-
caram à remoção do lixo, da parte da tarde voltaram-se para as 
plantações dunares. Paralelamente, surgiu a oportunidade de 
visitarmos o Museu Marítimo de Ílhavo, uma obra de relevo que 

preserva a memória do “trabalho no mar” e promove a cultura e 
a identidade marítima dos portugueses.

 Veja mais testemunhos através do link: https://www.
youtube.com/channel/UCy9N7cWPIJuYnP9FZq4X6Vg  

https://www.youtube.com/channel/UCy9N7cWPIJuYnP9FZq4X6Vg
https://www.youtube.com/channel/UCy9N7cWPIJuYnP9FZq4X6Vg
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A VOZ DOS 
VOLUNTÁRIOS

Ílhavo

Carlos Maio – Quasar
“As empresas devem promover a 
vertente social através deste tipo de 
ações e a vertente do team building 
criando um espírito de grupo entre 
todas as empresas presentes. Para-
béns pelo vosso dinamismo!”

Hugo Silva - OCP
“Esta é a praia onde venho habitual-
mente. Apesar das praias nesta zona 
serem limpas estas ações vêm contri-
buir para um ambiente melhor. Cansa 
mas satisfaz.”

Vânia Soares – Moneris
“Fazer voluntariado é complementar à 
vida laboral, contribui para dar alguma 
coisa à comunidade. É consciencializar 
para melhorar.” 

Prof. Manuel Au-Yong Oliveira  
Universidade de Aveiro
“Estou a fazer o pós-doutoramento na 
área de RSC, estas ações contribuem 
para o meu enriquecimento e são 
bastante gratificantes. Por outro lado, 
os alunos também gostam muito 
porque a Universidade de Aveiro está 
muito envolvida e comprometida com 
esta área. É mais fácil levar os alunos 
quando a ação se realiza perto da 
Universidade.”
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Costa de Lavos 
Aqui, chorão  
e chuva não entram!
No dia anterior, pensava-se num plano B face à chuva 

que caía na Costa de Lavos, mas os pescadores locais 
não tinham dúvidas – “amanhã não chove”, disseram. 

E assim foi! O dia 14 amanheceu solarengo e assim se man-
teve todo o dia, brindando o GIRO com calor e muito contri-
buindo para a boa-disposição de todos os voluntários.

Mais de 30 colaboradores-voluntários, de 
6 empresas associadas, compare-
ceram à chamada para protegerem 
as dunas e limparem o areal da 
Costa, chegando bem cedo 
à Casa dos Pescadores. 
Orientados pela Quercus, 
os voluntários rapida-
mente se lançaram 
com garra na plan-
tação de 1224 pés 
de estorno, espécie 
que contribui para a 
fixação da areia nas 
dunas, mas principal-
mente na remoção de 
uma planta com ar (e 
nome) tão inofensivo, 
o chorão, que impede 
que qualquer outra planta 
autóctone cresça à sua 
volta. O esforço para arrancar 
as suas raízes (que, segundo a 
Quercus, até são pequenas!) não 
deixou lugar a dúvidas: no GIRO não 
há lugar para “chorões”, só para fortes!

Mas também os fortes precisam de merecido descanso, e 
após tudo plantado e cerca de duas toneladas de chorão reco-
lhidas, a Casa dos Pescadores abriu as suas portas para um 
almoço reconfortante, onde se multiplicaram conversas entre 
as diferentes empresas, os monitores da Quercus e voluntá-
rios da Casa. 

Após o almoço, a Quercus, reconhecida pela sua importante 
ação ambiental no nosso país, conduziu uma breve ação de sen-
sibilização, onde destacou a importância do Mar, agradecendo 
a escolha do GIRO deste ano, e partilhou diversas dicas sobre 
como todos podem contribuir para uma menor pegada ecológica, 
através de, por exemplo, uso de papel reciclado, redução do uso 
de plásticos, mudanças alimentares como comer menos carne e 
diversificar peixes, e aquisição de produtos em mercados locais, 

entre outras medidas. Um ponto alto, inesperado e curioso, foi 
a partilha de uma carta régia de 1802 relativa à necessidade e 
importância de realizar uma intervenção nas dunas da Costa de 
Lavos, onde se lê, por exemplo, “Se houver lugares (como ha em 
Lavos) onde a benigna natureza já tem principado a crear matos, 
cumpre favorecela e ajudala, defendendo-os, e ampliando-os”.

A Casa dos Pescadores apresentou igual-
mente o seu projeto, conduzindo os 

voluntários por uma visita guiada 
aos seus diversos espaços, 

e partilhando este ótimo 
exemplo de empreendedo-

rismo social, fomentador 
de diversas iniciativas 
culturais, sociais e 
ambientais. 

Recuperados do 
esforço da manhã, os 
voluntários ainda vol-
taram à praia, onde 
apanharam mais de 

uma tonelada de lixo, 
maioritariamente plás-

tico, que infelizmente se 
via por todo o areal. E eis 

que surgem os barcos dos 
pescadores, puxados a trator, 

que proporcionaram no final da 
tarde, a todo o grupo, a experiência 

de ver um pequeno mercado de peixe e 
ter um contacto direto com os pescadores 

locais. A estes também muito se agradeceu, pois 
prontamente carregaram nos seus tratores os sacos carre-
gados de chorão no final da ação.

 Veja os testemunhos através do link: https://www.
youtube.com/channel/UCy9N7cWPIJuYnP9FZq4X6Vg 

https://www.youtube.com/channel/UCy9N7cWPIJuYnP9FZq4X6Vg
https://www.youtube.com/channel/UCy9N7cWPIJuYnP9FZq4X6Vg
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Foi um dia diferente para cerca de 170 colaboradores-
-voluntários de 17 empresas associadas e estudantes 
do ISEL, que rumaram à Tapada Nacional de Mafra. 

Com o tema “O Mar é Giro” realizaram-se intervenções nas 
margens e leito da Ribeira do Safarujo, a requalificação de 
fontes e tanque e decorreu uma ação de sensibilização sobre 
o consumo sustentável de pescado com o apoio da WWF.

Debaixo de condições atmosféricas excelentes e num espaço 
de grande beleza, estes voluntários cheios de energia e espí-
rito positivo contribuíram para a melhoria dos espaços onde 
fizeram a sua intervenção.

O dia começou com a receção dos participantes e distribuição 
de todo o material necessário à ação. Seguiu-se um briefing 
após o que as equipas constituídas na fase de receção (com 
nomes de animais habitantes da Tapada – Javali, Gamo, 
Veado, Raposa, Coelho, etc.) iniciaram os trabalhos nos dife-
rentes locais com o apoio de monitores. 

A meio da manhã os voluntários foram reforçados com uma 
equipa de colaboradores e clientes da APERCIM.

Às 13h decorreu um animado almoço com os voluntários 
distribuídos por diferentes espaços do recinto e em franco 
convívio. Neste período aproveitaram para, guiados por cola-
boradores da Tapada, visitar um espaço museológico com 
carruagens do Rei D. Carlos e da Rainha D. Amélia. E claro não 
faltou a habitual fotografia de grupo.

Por volta das 14h reiniciaram-se os trabalhos e às 16h30m 
os voluntários tiveram a oportunidade de aumentar os seus 
conhecimentos na área do consumo de peixe através de uma 
interessante ação de sensibilização do WWF.

Os voluntários partiram para o fim-de-semana cansados, já 
que foram recolhidas 50 toneladas de lixo, mas felizes com 
o trabalho realizado, com a sensação de dever cumprido e 
com um espírito renovado. Muitos com vontade de voltar à 
Tapada para conhecer outros locais e reencontrarem os ani-
mais, principalmente os veados, gamos e javalis que foram 
encontrando ao longo da ação.  

 Veja mais imagens através do link: https://www.
youtube.com/channel/UCy9N7cWPIJuYnP9FZq4X6Vg  

Mafra 
Por terras encantadas…

https://www.youtube.com/channel/UCy9N7cWPIJuYnP9FZq4X6Vg
https://www.youtube.com/channel/UCy9N7cWPIJuYnP9FZq4X6Vg
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Fernanda Manso – ANA Aeroportos
“Faço parte da bolsa de voluntariado da ANA e é importante 
participar em ações desta natureza. Participo pela 2ªvez na 
ação GIRO.”

Laura Garcia/ João Pascoal - Resiquímica
“Está a ser um dia gratificante contribuindo para a preserva-
ção do meio ambiente em contacto direto com a natureza. 
Uma ação diferente do dia-a-dia.”

Rita Manique/Beatriz Canha/ Elsa Carmo/ Diana Luísa 
– Parques de Sintra Monte da Lua
 “É uma experiência bastante agradável participar na ação e 
apoiar na manutenção da Tapada de Mafra. Nunca fiz volun-
tariado e é uma experiência espetacular.”

Rui Fontes - Fundação PT
“É a 3ª vez que participo no GIRO. Está a ser um dia calmo e 
preenche-nos o contributo para a preservação do ambiente e 
da história.”

A VOZ DOS VOLUNTÁRIOS
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O dia 14 de Outubro, no Estuário do Sado, foi um dia 
impressionante. O nascer do sol magnífico, regis-
tado às 7.30 no local, fez antever um dia promissor…  

e assim foi!

Três horas depois, em parceria com a Ocean Alive, três cen-
tenas de t-shirts do GRACE espalhadas numa linha com mais 
de 5 km, em 13 pontos diferentes, identificavam mais de  
3 centenas de colaboradores-voluntários de 28 empresas 
associadas e estudantes do ISEL cheios de força de vontade e 
comprometidos em marcar a diferença.

Perto da hora de almoço, começaram a chegar os voluntários 
que, embora esfomeados depois de uma manhã de trabalho 
intenso, vinham com pena de não terem continuado a missão… 
com eles traziam 3700 garrafas de sal vazias, encontradas na 
areia e à beira mar.

Depois do almoço, os voluntários participaram em palestras 
e ações de sensibilização sobre vários temas, aproveitando 
alguns para descansar. E chegou o momento de construir a 
Instalação, fruto do trabalho incansável do grupo que se man-
teve em ação contínua, na lavagem e furação das embalagens 
resgatadas. Foi passado um fio dentro de 4 ou 5 embalagens, 
onde eram dados nós intercalados e depois pendurado, for-
mando uma cortina de fios de garrafas de sal.

O esforço valeu a pena e o resultado foi fruto de um grande 
trabalho de todos! 

Estuário do Sado 
5 toneladas  
de lixo a menos
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Andreia Gonçalves – Linklaters
“É preciso as empresas participarem neste tipo de iniciativas.”

Carolina Cunha – MLGTS
“Inscrevi-me nesta iniciativa porque achei que iria dar um 
contributo importante, mas acho que, considerando o pano-
rama geral, foi pouco relevante.”

Francisca Oliveira- J Walter Thompson
“Aprende-se mais num dia de voluntariado do que num dia de 
trabalho.”

Raquel Frazão Vaz - VdA
“As atividades de voluntariado são importantes para se ser 
uma pessoa completa.”

Sandra e Mafalda – Servilusa
“Estamos sensíveis a estes temas e é muito triste chegar às 
praias e depararmo-nos com tanto lixo.”

Valter Gouveia – Linklaters
“Estando a trabalhar, não temos noção do quão é importante 
esta ajuda.” 

A VOZ DOS VOLUNTÁRIOS
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Olhão
Plásticos e Gaivotas

A união faz a força e foi isso que os mais de 20 
colaboradores-voluntários de 3 empresas asso-
ciadas e clientes da ACAPO provaram em Olhão.  

A missão era remover lixo que se acumula todos os 
anos na praia e limpar e recuperar jaulas, nas instala-
ções da RIAS. 

Os trabalhos iniciaram-se à hora prevista, com a presença 
de todo o grupo de trabalho no “moinho” para uma ação 
de sensibilização sobre os cuidados a ter com o mar. 

Junto à margem da Ria Formosa encontra-se uma “caixa” 
com 1,5 m3, da autoria de um investigador local que 
durante o Inverno reuniu um monte de lixo proveniente 
do mar e que atrofia a vida marinha. Pudemos observar, 
chocados, que grande parte desse lixo é constituída por 
garrafas de plástico, elemento altamente poluidor da Ria.

Arregaçámos as mangas e toca a limpar uma das mar-
gens da Ria retirando tudo o que fosse material poluente, 
nomeadamente garrafas, deixadas pelos visitantes do 

parque ou trazidas pela maré. Em apenas 1 hora, foram 
recolhidos 12 sacos de lixo, posteriormente recolhidos 
pelos Serviços do Parque Natural da Ria Formosa.

Na hora seguinte, a equipa dividiu-se em 2 grupos. Um 
grupo ficou junto ao moinho, dando continuidade à lim-
peza da Ria e o outro grupo foi para o Centro da RIAS 
para limpeza e recuperação de jaulas. Depois de almoço, 
e para que todos efetuassem as mesmas tarefas, os 
grupos trocaram de funções.

Ao final da tarde, decorreu uma campanha de sensibili-
zação promovida pela Sailors for the Sea, em que se pro-
curou explicar como conseguir que a água não fique tão 
poluída através da filtragem da mesma e participámos, 
todos, num jogo utilizando a própria água da Ria.

O dia terminou com a libertação de 5 gaivotas, recupe-
radas no hospital veterinário da RIAS e o pedido de todos 
os voluntários em uníssono: “Uma ação para repetir 
mais vezes”. 
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A VOZ DOS  
VOLUNTÁRIOS 

Telma Galhanas - Moneris
“É a primeira vez e é uma iniciativa muito interessante. 
Deviam repetir mais vezes que a entidade precisa.”

Nadia Nunes - Moneris
“A recolha de lixo foi uma ação fantástica. Existe uma 
falta de sensibilização por parte das pessoas para o lixo 
que deixam nas praias. Parece tudo limpo, mas está tudo 
cheio de lixo.”

Carlos Saraiva - Moneris
“Há sempre coisas para fazer. Ajudar quem precisa não 
fica mal a ninguém, bem pelo contrário. As pessoas 

deviam ter possibilidade de fazer isto mais vezes. As 
empresas deviam disponibilizar mais tempo aos seus 

Colaboradores para estas iniciativas.”

Helena Santa Ana - Moneris
“As pessoas, fora do ambiente normal no trabalho, criam 

rotinas de puro convívio e amizade.”

Ana Rita - Moneris
“É uma ação para repetir. Queremos ajudar para fazer 
uma sociedade mais justa e melhor. Deviam fazer mais 
ações destas. Ajudando também nos sentimos melhores 

pessoas.”

Carlos Rosa - Moneris
“Resumo a nossa experiência como: mais equipa, mais 
empatia, mais contacto e menos formalismo. Nestas 
situações ficamos a conhecer melhor as pessoas, o que 
elas têm de bom para dar, o que são na sua essência.”

Luísa Silva - Auchan
“Dia diferente. Sou de Olhão e não conhecia o trabalho 
desenvolvido pela RIAS. É excelente para a recuperação 
dos animais, aves ou outros.” 

Maria Soares - Auchan
“Foi espetacular. Foi giríssimo. Ajudamos os animais e 

sentimo-nos muito bem.”

Ana Lúcia - Auchan
“Um dia diferente de aprendizagem mútua. Dar para receber.”

Olhão
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Os mais de 30 colaboradores-voluntários de 5 empresas associadas com-
pareceram a horas à chamada e, após uma breve apresentação do alinha-
mento do dia, foi passada a palavra ao parceiro Sociedade Portuguesa 

do Estudo das Aves. Aí, os voluntários ficaram a conhecer a importância da 
limpeza da ribeira e que a Ribeira de Machico é um dos melhores pontos de 
observação de aves na Madeira.

De seguida, os voluntários foram divididos em 3 grupos, um foi desta-
cado para a praia e dois para a Ribeira, com trocas de local de hora 
a hora. Antes do início dos trabalhos, o Vice-presidente da Câmara 
Municipal de Machico deixou umas palavras de agradecimento 
pela iniciativa.

O espírito era animado e a energia imperava quando foi neces-
sário parar os trabalhos, pois chovia imenso e a maré alta 
impossibilitava a entrada na Ribeira. Ainda foi possível 
retomar os trabalhos antes da pausa para almoço, que 
decorreu num espaço mesmo junto à praia, gentilmente 
cedido pela Câmara.

Após energias e baterias carregadas, foi hora de voltar 
aos trabalhos que se prolongaram pela tarde fora 
com espírito de equipa e muita determinação, com 
visitas da RDP – Antena 1 (no período da manhã) 
e da RTP – Madeira (no período da tarde). Aliás, 
a boa disposição e vontade de trabalhar foram 
os ingredientes chave para o sucesso desta 
ação que, no final do dia, permitiu recolher 108 
quilos de lixo.  

Madeira

Madeira
Aves sim, lixo não!



17 // Giro do GIRO - Madeira

Cristina Conceição - Delta Cafés
“Este tipo de trabalho é importante para o bem-estar da socie-
dade e o meio onde vivemos.”

Carla Abreu Velosa – Fundação PT
“Senti-me sensibilizada pela ação proposta. É sempre bom 
termos conhecimento das plantas exóticas que perturbam o 
ecossistema e também como a falta de civismo pode pertur-
bar o local onde certas espécies habitam.”

Marcelo Freitas – Fundação PT
“É um dia diferente. Certamente recordarei este dia para 
sempre, é também o sair da rotina contribuindo para um bem 
comum.”

Francisco Azevedo – Fundação PT
“Considero o voluntariado uma das formas de aproximar as 
pessoas em torno de objetivos definidos, em que a remunera-
ção deixa de ser o centro das relações sociais, dando lugar a 
fatores bem mais preciosos.”

Urraca Campanella – Groundforce
“Preocupo-me com as questões ambientais, com a preserva-
ção da natureza e o equilíbrio dos ecossistemas.”

A VOZ DOS VOLUNTÁRIOS
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São Miguel
Poucos mas bons!

Foi no Ilhéu de Vila Franca do Campo, sob o lema “O Mar 
é GIRO”, e com o inestimável apoio e orientação da 
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), 

que 7 colaboradores-voluntários de 3 empresas asso-
ciadas puseram mãos à obra para protegerem o ambiente 
de nidificação do Cagarro, ave marinha migratória que existe 
em abundância nos Açores.

Os colaboradores-voluntários ficaram a par de todos os 
esforços que vêm sendo desenvolvidos pela SPEA para a 
protecção e desenvolvimento desta ave nos Açores e das 
ameaças a que está sujeita esta espécie, nomeadamente com 
o crescimento de algumas plantas invasoras, como a cana, 
que destroem o seu ambiente de nidificação.

Após cortar cerca de 750 m2 de cana e limpar zonas de nidifi-
cação, foi momento de proceder à plantação de plantas endé-
micas, vegetação nativa adequada ao ecossistema em que se 
desenvolve o Cagarro. E a verdade é que foram plantadas 40 
espécies endémicas!

Os voluntários chegaram ao fim deste Dia GIRO cansados mas 
com a grata sensação de que o pequeno contributo ajudou a 
melhorar a vida destas aves, o meio em que se desenvolvem 
e a manter o paraíso natural dos Açores.

 Veja os testemunhos através do link: https://www.
youtube.com/channel/UCy9N7cWPIJuYnP9FZq4X6Vg  

https://www.youtube.com/channel/UCy9N7cWPIJuYnP9FZq4X6Vg
https://www.youtube.com/channel/UCy9N7cWPIJuYnP9FZq4X6Vg
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Com a colaboração das entidades anfitriãs que participaram nesta  
11ª edição do GIRO, partilhamos os resultados alcançados das 8 ações.

Resultados alcançados…

Resultados alcançados

Ribeira de Machico, Madeira

108 kg  de lixo recolhido

Tapada Nacional de Mafra, Mafra

50  toneladas  de lixo recolhido  
(entre material lenhoso e folhagem)

Praia da Costa Nova, Ílhavo

280 kg  de lixo recolhido

3 000  pés  de estorno 
(ammophila arenaria) plantados

Ilhéu de Vila Franca do Campo,  
S. Miguel, Açores

40  espécies endémicas plantadas 

750 m²  de corte de cana

Praia das Angeiras,  
Lavra, Matosinhos

590 kg  de lixo recolhido

Estuário do Sado, Setúbal

5 225 kg  de lixo recolhido 

 Dos quais:  
700 kg de vidros,  
2 150 kg de plásticos,  
2 375 kg de lixo indiferenciado e 
3 710 embalagens de sal
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Com a colaboração das entidades anfitriãs que participaram nesta  
11ª edição do GIRO, partilhamos os resultados alcançados das 8 ações.

Resultados alcançados

Parque Natural da Ria Formosa, Olhão

360 kg  de lixo removido

100 m²  de plantas invasoras removidas

100 m  aplicados de rede de sombra em câmara exterior 

940 
voluntários de  

55 empresas associadas

4264  
espécies autóctones 

plantadas

+7,5  
toneladas de resíduos 

urbanos recolhidos

6  
entidades  

da Economia Social 

7 
 entidades Académicas 

+55  
toneladas de resíduos  
florestais recolhidos

+10 km² 
intervencionados

Praia da Costa de Lavos, Figueira da Foz

2  toneladas de Chorão recolhido das dunas 

1  tonelada de lixo recolhido  

1 224   exemplares de estorno (ammophila arenaria) 

plantados em 1000m²

O Mar é GIRO
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Resultante de uma colaboração com o Associado 
Lusitania Seguros e o Clube Naval de Cascais (CNC), 
desafiámos os participantes do GIRO a formarem 

equipas, pensarem e elaborarem uma lista de 5 DICAS ÚTEIS 
QUE CONTRIBUAM PARA A PROTEÇÃO DOS OCEANOS, 
com o objetivo de promover a alteração de comportamentos 
em casa e no local de trabalho! 

Posteriormente, um júri composto pela Lusitania Seguros, CNC, 
Fórum Oceano, Sailors for the Sea Portugal e a WWF, analisou 
as propostas recebidas e escolheu as vencedoras.

As equipas dos Associados Inspira Santa Marta Hotel e Moneris, 
Serviços de Gestão, S. A. foram as vencedoras e cada elemento 
ganhou um batismo de vela do Clube Naval de Cascais. 

Passatempo  
“O Mar é GIRO”
Em dia Nacional do Mar (15 de Novembro),  
o GRACE lançou a todos os voluntários 
participantes do GIRO 2016 um desafio.



Empresas e entidades que apoiaram o G.I.R.O. 2016:

Parceiros:

Convidados:

Associadas:

GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial – Associação
Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 108, 2º B | 1070-067 Lisboa

Tel. 213 529 101 / 213 529 118
Para mais informações consulte: www.grace.pt

Em 2016, o 

       
voluntários de empresas associadas, 
universidades, organizações 
da economia social e entidades 
parceiras. Juntos 
recolhemos mais de 62 toneladas 
de resíduos e plantámos 
4264 espécies autóctones. 

2017.


