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A DHL reuniu cerca de 150 voluntários para, num dia, plantarem 2500 árvores autóctones em
vários locais do país. Em comunicado, a empresa explica que esta iniciativa realizou-se no
âmbito da comemoração do Dia Mundial do Voluntariado e serviu para re�orestar a Reserva
Natural da Mata da Machada (Barreiro); o Parque da Ciência em Custóias (Matosinhos); o Vale
de Beijames (Serra da Estrela) e o Parque Ecológico do Funchal.

Esta ação veio também contribuir para o desa�o ‘GoGreen’ da DHL, que tem como meta a
plantação de 1 milhão de árvores por ano em todos os países onde a empresa opera a nível
mundial.

Em Portugal, a DHL contou com o apoio do projeto LIFE Biodiscoveries, que tem como
objetivo envolver a comunidade no controlo de espécies invasoras na reserva natural local do
sapal do rio Coina e mata da machada; o projeto FUTURO, que visa criar e manter �orestas
urbanas nativas na área metropolitana do Porto; a Associação Cultural Amigos da Serra da
Estrela, que tem como objetivo a preservação dos valores e a sustentabilidade dos recursos
da Serra da Estrela; e a Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal, a primeira
associação madeirense reconhecida como Organização Não Governamental para o Ambiente
de âmbito local.

Recentemente, o Grupo Deutsche Post DHL comprometeu-se a atingir uma meta de zero
emissões até 2050 como parte da estratégia de proteção do ambiente ‘GoGreen’. Em
comunicado, a empresa refere que pretende “aumentar, a nível global, a e�ciência de
carbono das suas atividades e dos seus subcontratados de transporte, em 50% (em relação a
2007); operar 70% dos seus serviços de recolha e entrega com soluções ecológicas, optando
pelo uso de bicicletas ou carros elétricos, por exemplo; incorporar soluções ecológicas em
mais de 50% das vendas; formar e certi�car 80% dos Membros DHL como especialistas
‘GoGreen’, envolvendo-os ativamente nas suas atividades ambientais e de proteção do
ambiente; e plantar um milhão de árvores por ano, em atividades conjuntas com parceiros.”
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