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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 voluntariado
é, sem dúvida, um sinal dessa energia e oportunidade para ajudar a construí-lo.

O que são os ODS?

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 segunda vez a Semana Internacional do Voluntariado Repsol.
Com esta iniciativa, nos unimos a um dos desafios mais ambiciosos e necessários da nossa
geração: os Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

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.
/2

Como divulgar a Semana Internacional
do Voluntariado Repsol?
Junte-se à energia social
nas redes sociais com os
hashtags da campanha:

#VoluntariosRepsol

Para que a mensagem dos ODS alcance o mundo inteiro, 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-

#SumaEnergíaSocial
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 protagonistas: capture seus sorrisos, suas sensações.

gíaSocial. Esta iniciativa é dirigida pela @FundacionRepsol, por isso ficaremos encantados com
o fato de você nos mencionar ou nos marcar em
suas postagens 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 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.

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 momentos que complementam o vídeo ou a
foto.
· Mencione a @FundacionRepsol para que
possamos partilhar seu conteúdo sempre
que possível.
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Segundo as Nações Unidas, cerca de 783 milhões de pessoas no
mundo vivem abaixo da linha internacional da pobreza, com US $
1,90 por dia.
“A pobreza vai além da falta de renda e recursos para garantir
meios de subsistência sustentáveis. A pobreza é um problema
de direitos humanos. As diferentes manifestações da pobreza incluem fome, desnutrição, falta de moradia decente e acesso limitado a outros serviços básicos, como educação ou saúde. Há
também discriminação e exclusão social, que inclui a ausência da
participação dos pobres na tomada de decisões, especialmente
daquelas que os afetam.” 1

Mais de 821 milhões de
pessoas no mundo não
têm comida suficiente
para comer. A fome e a
pobreza no mundo fazem
parte do mesmo problema.

Segundo a FAO, “Mais de 821 milhões de pessoas no mundo não
têm comida suficiente para comer. A fome e a pobreza no mundo
fazem parte do mesmo problema. Mas os níveis de nutrição não
são apenas um resultado do desenvolvimento social e econômico
em geral, mas também um insumo essencial que afecta a saúde,
a produtividade e o bem-estar geral. As pessoas que estão desnutridas têm um sistema imunológico enfraquecido, adoecem com
mais facilidade e mais frequência e têm menos chances de se recuperar rápida e completamente da doença. As crianças desnutridas limitam-se a atingir todo o seu potencial na escola, afectando
suas futuras oportunidades de emprego e renda, perpetuando assim um ciclo de pobreza”. 2
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
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Lembre-se!
Factores de risco
Exclusão:
· Exclusão laboral.
· Isolamento social.
· Insignificância vital.

Vulnerabilidade:
· Trabalho precário.
· Relações instáveis.
· Convicções frágeis.

Aims of volunteerism
· Contribuir com a alimentação de
pessoas em situação de pobreza ou
vulnerabilidade social.
· Criar relações de igualdade e partilhar a alegria, a confiança, a visão
os entusiasmos... que enriquecem
tanto o voluntário como o sem-abrigo ou em situação de vulnerabilidade.
· Recuperar a motivação e a auto-estima dos sem-teto ou em situação
de vulnerabilidade.

· A rua tem como consequência uma morte intempestiva e agressões.
· Os sem-abrigo sofrem agressões e sofrem de doenças que são tratadas inadequadamente.
· Pessoas desabrigadas tendem a se relacionar como
iguais somente com outras pessoas na mesma
situação.
· Passam sozinhas a maior parte do tempo.
· Normalmente perdem seus direitos. Não podem votar, não têm cartão de saúde, privacidade ou propriedade privada, não têm sua segurança garantida...

· Fortalecer sua rede social de apoios.

Factores de
integração
· Trabalho estável.
· Relações sólidas.
· Senso vital.

· Usar o espaço para partilhar alimentos no intuito de criar “pontes”
entre o sem-abrigo e a sociedade,
essenciais em qualquer processo
de recuperação.
· Favorecer o conhecimento de um
problema social invisível e visto a
partir de estereótipos pejorativos.
· Construir um modelo social mais
inclusivo através do exercício da
responsabilidade do cidadão.
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@FundacionRepsol
Caso tenha alguma dúvida, contacte-nos através do

semanavoluntariado@fundacionrepsol.com

www.semanavoluntariado.fundacionrepsol.com

