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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. 

Semana Internacional
de Voluntariado Repsol
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Como divulgar a Semana 
Internacional de Voluntariado 
Repsol?

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

· Melhor criar na horizontal do que 
na vertical, embora o formato ver-
tical 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 lumino-
sidade. 

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

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

· Os participantes são os verdadei-
ros protagonistas: capture seus 
sorrisos, suas sensações.

Para que a mensagem dos ODS alcance o mun-
do inteiro, contamos com as redes sociais como 
aliadas. Nós encorajamos você a tirar fotos e gra-
var vídeos de actividades das quais você partici-
pa e partilhálos com o hashtag 

#RepsolVolunteers

Esta iniciativa é dirigida pela @FundacionRepsol, 
por isso ficaremos encantados com o fato de 
você nos mencionar ou nos marcar em suas pos-
tagens no Facebook, Twitter ou Instagram.

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

seja aparecer nas fotos ou vídeos e res-
peite sua decisão.

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

Certamente você pode contribuir mui-
to com suas fotos e vídeos com um 
texto que os acompanha: 

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

· Conte-nos sobre a sua experiência 
e a dos participantes. Descreva 
detalhes e momentos que com-
plementam o vídeo ou a foto. 

· Mencione a @FundacionRepsol 
para que possamos partilhar seu 
conteúdo sempre que possível.
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Voluntariado
ambiental
A explosão populacional, a 
desflorestação, a perda de 
biodiversidade e as alterações 
climáticas, são os principais 
problemas ambientais globais. 

A população atual (cerca de 7,5 mil milhões 
de habitantes) triplica a de 1950 e é possí-
vel, segundo a ONU, que possa atingir os 10 
mil milhões de pessoas no ano 2050. Quanto 
maior for o número de pessoas que vivem 
num lugar, maior é a pressão sobre o meio 
ambiente, uma vez que os recursos são con-
sumidos em maior quantidade e também 
são se geram mais resíduos.
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Nas nossas casas: onsumir energia de 
forma sensata e eficiente. Por exemplo, 
usando de forma moderada o aquecimento 
e o ar condicionado, desligar os aparelhos 
elétricos quando não os utilizar.

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 con-
ceitos como a economia circular.

Além disso, como voluntários, acompa-
nhados por especialistas, podemos con-
tribuir através das seguintes ações: 

· Recuperar áreas degradadas plantando 
espécies autóctones ou procedendo à 
sua limpeza. 

· Educar e conscientizar acerca do uso res-
ponsável dos recursos. 

· Promover a consciencialização social no 
nosso meio social, comunicando e cons-
cientizando através de conversas de boca 
em boca ou redes sociais, por exemplo.

· Ajudar a eliminar a presença de espécies 
invasoras amplamente disseminadas na 
zona e oferecer novos espaços para a rege-
neração natural das espécies autóctones.

O que nós podemos fazer 
pelo meio ambiente?

Voluntariado ambiental



 |   6

Atividades virtuais

A realização de atividades online implica a utiliza-
ção de certas ferramentas ou plataformas virtuais 
que permitirão o desenvolvimento da atividade 
através desse meio. 

Todos os voluntários e organizadores de atividades 
terão de seguir uma série de diretrizes de ligação 
explicadas abaixo para garantir o sucesso.  

As ferramentas virtuais oferecem grandes vanta-
gens como a possibilidade de aceder a elas a partir 
de qualquer lugar onde tenhamos um computador 
ou tablet, sem ter de se deslocar, mas não havendo 
uma ligação presencial a outras pessoas, podem, 
por vezes, resultar um pouco frias. Por este motivo, 
é muito importante que, durante toda a atividade, 
haja uma pessoa que dinamize tudo e que haja 
uma explicação tão pessoal quanto possível. 

Se o seu papel é o de facilitador, eis algu-
mas recomendações: 

· Relativamente às diretrizes técnicas, é impor-
tante no início da atividade informar os partici-
pantes sobre as diretrizes que devem seguir 
durante a mesma. 

· Geralmente, os participantes serão aconselha-
dos a desligar os seus microfones para que não 
haja ruído de fundo ou interferência. 

· Indicar-se-á também se as câmaras devem estar 
ligadas ou desligadas, ou se devem estar desli-
gadas no início, mas depois ligadas se for o caso.

· A fim de dinamizar as atividades mais dinâmi-
cas e de tornar a interação ágil, existem de-
terminadas ferramentas e aplicações colabo-
rativas muito úteis para realizar estas sessões 
virtuais. 

· Em algumas atividades será também necessário 
dividir o grupo de voluntários e os beneficiários, 
se houver, em salas virtuais diferentes. Se é a pri-

meira vez que isto é feito, é aconselhável que seja 
praticado antes da atividade. 

· Em cada pequeno grupo, o organizador terá de 
garantir que existe uma pessoa responsável por 
liderar a atividade. 

· Se a ideia for regressar ao grande grupo, esta pes-
soa terá de supervisionar os tempos. 

· Será nomeado um porta-voz para explicar ao gru-
po as principais conclusões tiradas. 

Recomendações para os voluntários: 

· Alguns dias antes da realização da atividade, 
os voluntários receberão a hiperligação de aces-
so à atividade. Se for a primeira vez que utilizam 
a ferramenta virtual, recomenda-se que façam 
um teste. 

· O voluntário terá de verificar se tem ligação e 
se pode aceder com sucesso à plataforma virtual.

· Terá de verificar se os microfones e a câmara 
estão a funcionar corretamente. 



@FundacionRepsol

www.semanavoluntariado.fundacionrepsol.com

Caso tenha alguma dúvida, contacte-nos através do  

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

