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Semana Internacional 
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Há alguns anos promovemos diferentes acti-
vidades de voluntariado nos países e regiões 
em que a Empresa actua, com o objectivo de 
melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Este ano organizamos pela segunda vez a Se-
mana Internacional do Voluntariado Repsol. 
Com esta iniciativa, nos unimos a um dos de-
safios mais ambiciosos e necessários da nossa 
geração: os Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

Na Repsol e na Fundação acreditamos na 
energia das pessoas para contribuir para a 
criação de um futuro melhor e o voluntariado 
é, sem dúvida, um sinal dessa energia e opor-
tunidade para ajudar a construí-lo.

Os 17 ODS representam o compromisso adquirido 
pela sociedade (sector público, sector privado e 
cidadãos), para aplicar medidas reais e acabar 
com os maiores problemas do nosso tempo: 
a pobreza, a desigualdade, a injustiça e as 
mudanças climáticas.

Esses desafios, herdeiros dos Objectivos do 
Milénio, exigem o envolvimento de todos para 
conseguir avanços reais e sustentados ao longo 
do tempo.

Este ano, com a Semana Internacional de 
Voluntários da Repsol, trabalharemos três ODS:

02 | Erradicar a fome.
04 | Educação de qualidade.
13 | Ação climática.

O que são os ODS?
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Como divulgar a Semana Internacional 
do Voluntariado Repsol?

Dicas para criar um bom vídeo ou foto com seu 
smartphone:

· Melhor criar na horizontal do que na vertical, 
embora o formato vertical seja ideal para os 
Instagram Stories.

· Evite a luz de fundo, situe-se de costas para a 
luz ou de lado.

· Fique em áreas com boa luminosidade.

· Fuja das sombras e do claro-escuro.

· Tenha cuidado com o zoom, utilizá-lo pode 
reduzir a qualidade da imagem.

· Não use o flash, a menos que seja realmente 
essencial.

· Assegure-se de que a cena esteja bem focada.

· Faça vídeos curtos (com menos de 1 minuto) e 
evite movimentos bruscos.

· Os participantes são os verdadeiros protago-
nistas: capture seus sorrisos, suas sensações.

Certamente você pode contribuir muito com 
suas fotos e vídeos com um texto que os 
acompanha:

·  Tenha em mente o limite de caracteres. É 
melhor que o texto seja curto e claro.

·  Conte-nos sobre a sua experiência e a dos 
participantes. Descreva detalhes e mo-
mentos que complementam o vídeo ou a 
foto.

· Mencione a @FundacionRepsol para que 
possamos partilhar seu conteúdo sempre 
que possível.

É importante que você leve em conside-
ração os direitos de imagem. Portanto, 
sugerimos que você:
· Sempre verifique primeiro se a pessoa deseja 

aparecer nas fotos ou vídeos e respeite sua 
decisão.

· Evite que os rostos de menores de idade 
apareçam, procure filmá-los ou fotografá-los 
de costas.

Junte-se à energia social 
nas redes sociais com os 
hashtags da campanha:

#VoluntariosRepsol 
#SumaEnergíaSocial

Para que a mensagem dos ODS alcance o mundo in-
teiro, contamos com as redes sociais como aliadas. 
Nós encorajamos você a tirar fotos e gravar vídeos 
de actividades das quais você participa e partilhá-los 
com as hashtags #VoluntariosRepsol e #SumaEner-

gíaSocial. Esta iniciativa é dirigida pela @Funda-
cionRepsol, por isso ficaremos encantados com 
o fato de você nos mencionar ou nos marcar em 
suas postagens no Facebook, Twitter ou Insta-
gram.
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A população atual (cerca de 7,5 mil milhões de 
habitantes) triplica a de 1950 e é possível, segun-
do a ONU, que possa atingir os 10 mil milhões de 
pessoas no ano 2050. Quanto maior for o núme-
ro de pessoas que vivem num lugar, maior é a 
pressão sobre o meio ambiente, uma vez que 
os recursos são consumidos em maior quantida-
de e também são se geram mais resíduos.

A explosão populacional,
a desflorestação, a perda 
de biodiversidade e as 
alterações climáticas, 
são os principais 
problemas ambientais 
globais.

Voluntariado
ambiental
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Além disso, como voluntários, acompanhados por es-
pecialistas, podemos contribuir através das seguintes 
ações:

· Recuperar áreas degradadas plantando espécies autóc-
tones ou procedendo à sua limpeza.

· Educar e conscientizar acerca do uso responsável dos re-
cursos.

· Promover a consciencialização social no nosso meio so-
cial, comunicando e conscientizando através de conver-
sas de boca em boca ou redes sociais, por exemplo.

· Ajudar a eliminar a presença de espécies invasoras am-
plamente disseminadas na zona e oferecer novos espa-
ços para a regeneração natural das espécies autóctones.

Nas nossas casas: consumir energia de forma sensata e efi-
ciente. Por exemplo, usando de forma moderada o aquecimen-
to e o ar condicionado, desligar os aparelhos elétricos quando 
não os utilizar, não deixar os aparelhos elétricos em standby, 
utilizar aparelhos eficientes como lâmpadas economizadoras 
de energia ou eletrodomésticos com etiquetas A+++, ligando a 
máquina de lavar roupa e a máquina de lavar loiça só quando 
estão cheias.

Nos transportes: podemos escolher veículos mais eficientes 
e sustentáveis, amigos do meio ambiente ou priorizar o uso do 
transporte público, entre outros.

Na gestão de resíduos: promover o princípio da gestão de 
resíduos 4R: reduzir, reutilizar, reciclar e recuperar, bem como 
familiarizar-se com novos conceitos como a economia circular.

O que podemos fazer,
 nós as pessoas?
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Orientações para a participação nas atividades 
ambientais

Devemos ter cuidado com o meio ambiente e não fa-
zer nenhum tipo de alteração além do definido na 
atividade.

Deve usar-se calçado confortável e roupas confortá-
veis para caminhar no campo. Recomenda-se vestir 
calças compridas para não evitar o contacto direto 
com plantas, ou arranhões.

Deve equipar-se tendo em conta as condições climá-
ticas (impermeável, boné ou protetor solar, conforme 
necessário).

Voluntariado
ambiental



@FundacionRepsol
Caso tenha alguma dúvida, contacte-nos através do  

semanavoluntariado@fundacionrepsol.com

www.semanavoluntariado.fundacionrepsol.com

https://twitter.com/fundacionrepsol?lang=es
https://es-es.facebook.com/FundacionRepsol/
https://www.instagram.com/fundacionrepsol/?hl=es
mailto:mail%40fundacionrepsol.com?subject=
http://www.semanavoluntariado.fundacionrepsol.com

