
Colecta de 
alimentos
VIRTUAL

As imagens do manual correspondem a atividades 
voluntárias de anos anteriores.
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Na Repsol e na Fundação acreditamos na 
energia das pessoas para contribuir para a 
criação de um futuro melhor e o voluntaria-
do é, sem dúvida, um sinal dessa energia e 
oportunidade para ajudar a construílo.

Há alguns anos promovemos diferentes 
actividades 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 terceira vez, a 
Semana Internacional de Voluntariado 
da Repsol. Com esta iniciativa, juntamo-nos 
a um dos desafios mais ambiciosos e ne-
cessários da nossa geração: criar um futuro 
mais sustentável, promovendo a transição 
energética e a ação climática.

E o fazemos por meio dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e, 
principalmente, desenvolvendo ações que 
apóiem a meta 13: Ação climática.

O que são os ODS?

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

Além disso, devido à situação cau-
sada pela COVID-19, será dado apoio 
às pessoas e grupos mais afetados 
pelos efeitos sociais e económicos da 
crise pandémica. 
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Colecta de alimentos

A crise da Covid-19 afetou 
seriamente milhões de famílias 
a nível económico que sofreram 
uma redução drástica dos seus 
rendimentos. 

As coletas de alimentos são baseadas assim 
por diante dois pilares básicos: a necessidade 
e o solidariedade

Na necessidade, que é atualmente partilha-
da por muitas pessoas por ficarem desem-
pregadas ou por terem experimentado de 
uma forma ou de outra as consequências 
económicas da pandemia. 

Por outro lado, também se baseia na 
solidariedade, essencialmente a do cidadão, 
sem cuja generosidade contribuir com seu 
tempo como voluntário e como doador seria 
impossível levar a cabo esta iniciativa.

Tendo em conta a atual situação provocada 
pela Covid-19, este ano, faremos a recolha de 
alimentos de forma virtual, em colaboração 
com a FESBAL (Federação Espanhola de 
Bancos Alimentares). 

O processo é muito simples:

· Todos os que quiserem colaborar fazendo 
um donativo financeiro, basta aceder a 
https://www.donaciones.fesbal.org/op-
kilo/semana-voluntariado-repsol.

· Preencher os seus dados e indicar a quan-
tia com que deseja contribuir.

· Com todos os donativos, a FESBAL pode-
rá adquirir alimentos para atenuar as ne-
cessidades mais básicas dos grupos mais 
vulneráveis devido à crise causada pelo 
coronavírus.

· O seu trabalho como voluntário(a) consis-
tirá em incentivar os seus colegas a parti-
cipar nesta campanha, para assegurar que 
todos os donativos durante a III Semana In-
ternacional de Voluntariado Repsol sejam 
convertidos em milhares de quilos de ali-
mentos. Para o efeito, fornecer-lhe-emos 
materiais de comunicação a fim de divul-
gar esta iniciativa internamente.

https://www.donaciones.fesbal.org/op-kilo/semana-voluntariado-repsol
https://www.donaciones.fesbal.org/op-kilo/semana-voluntariado-repsol


@FundacionRepsol

Caso tenha alguma dúvida, contacte-nos através do 

semanavoluntariado@fundacionrepsol.com

www.semanavoluntariado.fundacionrepsol.com

https://twitter.com/FundacionRepsol?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://es-es.facebook.com/FundacionRepsol/
https://www.instagram.com/fundacionrepsol/?hl=es

