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DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS 2022 
 

ARVAL EXPANDE O SEU PROJETO INTERNACIONAL DE 
BIODIVERSIDADE: 1 VEÍCULO ELETRIFICADO* = 1 ÁRVORE EM 

TODOS OS PAÍSES COM PRESENÇA ARVAL 
 
 

A Arval, líder mundial em soluções de aluguer de veículos de 
serviço completo e mobilidade sustentável, expande este ano o 
seu primeiro projeto internacional de biodiversidade lançado em 
em 2021 com 8 países, para os restantes países onde a empresa 
opera.  O projeto passa por plantar uma árvore por cada veículo 
eletrificado (elétrico e híbrido) alugado pela Arval.  
 

Em Portugal, a Arval pretende reflorestar a Serra de Monchique com a plantação de mais 
de 1800 árvores. 
 
O projeto de biodiversidade da Arval alastra-se em 2022 para os 28 países onde a Arval tem operações, 
com 17 países a desenvolver projetos locais, onde se inclui Portugal, e os restantes 11 a contribuir para 
um projeto global no Peru. O objetivo é promover a biodiversidade local, envolvendo os colaboradores 
locais, bem como os clientes. No final de 2025, a ambição da Arval é ter financiado mais de 700.000 
árvores a nível mundial, em linha com a estratégia Arval Beyond. 
 
O projeto foi lançado pela primeira vez nos oito países Arval com o maior volume de veículos eletrificados 
entregues em 2021: Bélgica, França, Alemanha, Itália, Holanda, Polónia, Espanha e Reino Unido. No final 
de 2021, mais de 97,000 árvores já tinham sido financiadas. Na sequência desta implementação, o projeto 
foi alargado aos restantes países onde a Arval. No território português, a Arval pretende contribuir 
com a plantação de mais de 1,800 árvores em 2022 na serra de Monchique. O objetivo é promover a 
reflorestação da floresta algarvia, que foi devastada por um incêndio em 2018, afetando os habitantes, a 
paisagem e a economia local. 
 
As crescentes preocupações com as alterações climáticas têm colocado a sustentabilidade no centro das 
estratégias de RSE em todo o mundo. A emergência climática continua a ser de uma prioridade e a Arval 
pretende continuar a trabalhar para uma mudança positiva no sentido de uma mobilidade sustentável e 
participar ativamente no combate às alterações climáticas. A RSE desempenha um papel fundamental no 
âmbito do plano estratégico, Arval Beyond, com uma ambição que já foi revista em 2025: 700,000 veículos 
eletrificados na sua frota (representando 35% da sua frota global).  
 
O projeto é uma excelente oportunidade para tomar medidas para proteger as florestas, comprometer-se 
com a preservação da biodiversidade e combater a desflorestação, promovendo ao mesmo tempo a 
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adoção de veículos eletrificados. Ao expandir este projeto, a Arval será capaz de apoiar mais projetos de 
reflorestação e fazer bem ao ambiente.  
 
A Arval será capaz de medir os benefícios ambientais e sociais de cada projeto de reflorestação. Os 
benefícios totais esperados no final de 2025 são: 
 

 105,000 toneladas de CO2 armazenadas  
 2,100,000 abrigos de animais criados 
 2,800,000 meses de oxigénio gerado  
 700,000 horas de trabalho criadas  

  
"Com o projeto "1 Veículo Eletrificado = 1 Árvore", incorporámos a responsabilidade social corporativa no 
centro do nosso negócio, contando com cada colaborador e cliente para embarcar numa viagem 
sustentável rumo à adoção de veículos eletrificados", diz Alain van Groenendael, Presidente e CEO da 
Arval. 
 
Descubra a nova iniciativa da Arval sobre biodiversidade 

 
A Arval está a ajudar a restaurar as florestas com a Reforest'Action, entidade responsável pela supervisão 
e plantação das árvores nos países Arval que fazem parte deste projeto.  
 
A Reforest'Action, especialista florestal, é uma empresa certificada B Corp, dedicada à preservação, 
restauração e criação de florestas em França e em todo o mundo, em resposta à emergência climática e 
à perda de biodiversidade. Para o efeito, a Reforest'Action seleciona projetos florestais e apoia-os 
financeiramente, garantindo a sua qualidade para desenvolver a sua multifuncionalidade ambiental, social 
e económica a longo prazo. A missão da Reforest'Action é tornada possível graças ao crowdfunding por 
indivíduos e empresas. Desde a sua criação em 2010, a Reforest'Action plantou e protegeu mais de 10 
milhões de árvores em 25 países, sensibilizou 20 milhões de pessoas para a importância das florestas, e 
criou um impacto positivo nas condições de vida de mais de 150,000 pessoas em todo o mundo. Para 
mais informações, consulte: www.reforestaction.com 
 
* Elétrico ou híbrido 

 
 
Para mais informações: 

ATREVIA | 21 324 0227 
Ines Albino | ialbino@atrevia.com | 96 346 12 91 

 
 
Sobre a Arval: 
A Arval é especializada em financiamento e gestão de frotas automóveis com serviço completo e novas soluções 
de mobilidade, alugando perto de 1,5 milhões de veículos no final de dezembro de 2021. Todos os dias, mais de 
7.500 colaboradores da Arval em 30 países oferecem soluções flexíveis para tornar as viagens contínuas e 
sustentáveis para seus clientes, que abrangem desde grandes empresas internacionais a PME’s e micro-empresas 
locais. Arval é membro fundador da Element-Arval Global Alliance, líder mundial na indústria de gestão de frotas, 
com 3 milhões de veículos em 53 países. A Arval foi fundada em 1989 e é totalmente detida pelo BNP Paribas. 
Dentro do Grupo, a Arval pertence à sua divisão de Retail Banking & Services. 
www.arval.com 

 
 Sobre o BNP Paribas 
Presente em 68 países, com mais de 193.000 colaboradores, o Grupo ocupa posições-chave em diversas atividades 
de serviços bancários e financeiros, estruturadas em torno de três divisões operacionais principais: 



 

 

• Banca de Retalho, que reúne as redes de banca de retalho do Grupo e diversas áreas de negócio 
especializadas; 

• Investment & Protection Services para soluções de poupança, investimento e proteção; 
• Corporate & Institutional Banking (CIB), com foco em clientes corporativos e investidores institucionais. 
Em Portugal desde 1985, o BNP Paribas conta hoje com mais de 6.500 colaboradores, distribuídos pelas várias 
entidades do Grupo estabelecidas no país. A sua presença estende-se também a um conjunto de centros de centros 
de competência que prestam serviços de valor acrescentado para vários países onde o Grupo BNP Paribas também 
opera. 

 
 


