
Colecta de 
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PRESENCIAL

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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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.
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Recomendações
de segurança
A recolha de alimentos é o objectivo principal 
desta actividade, mas também é importante 
que você possa contribuir para esta causa 
de forma segura:

Colecta de alimentos

Principais riscos   
Durante a actividade, pode haver alguns ris-
cos à sua saúde, como: 

· Lesões nas costas ou outras áreas do cor-
po, devido a esforços ou posturas inade-
quadas.

· Fadiga física causada por trabalho em pé, 
cansaço ou falta de pausas para descanso. 

· Risco de ferimentos e contusões ocasio-
nados pela queda de elementos ou golpes 
contra objectos.

Normas gerais de segurança 
· O espaço de trabalho deve ser suficiente para 

permitir a movimentação sem problemas e 
aproximar a carga sem a necessidade de reali-
zar posturas forçadas. 

· Mantenha a ordem e limpeza na área de trabalho.

· Evite manusear cargas ao subir degraus ou es-
cadas. Se você precisar de algum material, peça 
à organização para ajudá-lo.

Transporte de cargas 
· Leve a carga sempre para frente e perto do cor-

po, distribuindo o peso entre os dois braços. 

· Segure a carga corretamente e com firmeza. 

· Segure a carga com os braços em ângulo rec-
to e próximo ao corpo.angle and close to your 
body.
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Manuseação de objectos em caixas 
ou contentores 

Retirar as peças do fundo de um contentor 
ou caixa de paredes altas nos obriga a incli-
nar todo o corpo para frente, aumentando a 
tensão na parte inferior das costas. A mel-
hor maneira de evitar essa posição é usar 
recipientes com frente dobrável ou cortando 
a parede frontal quando for uma caixa.

Se isso não for possível, com cargas leves, 
aplique a seguinte técnica de levantamento 
com a ajuda de uma mão: 

1. Incline-se mantendo as costas rectas.

2. Apoie-se com uma mão sobre o contentor 
ou sobre outra superfície estável.

3. Levanta una pierna para reducir la presión 
a nivel lumbar. Levante uma perna para re-
duzir a pressão na região lombar.

1. 2.
3.

1. 2. 3.

Colecta de alimentos

Levantamento de cargas
Leve as cargas próximas ao corpo e um altu-
ra variando aproximadamente para o altura 
da anca. Ao levantar cargas do solo, as se-
guintes etapas deverão ser seguidas: 

1. Aproxime-se da carga, separe os pés li-
geiramente e dobre os joelhos. 

2. Curve levemente as costas para frente, 
mantendo a coluna alinhada. 

3. Levante a carga o mais próximo possível do 
corpo e retorne à posição erecta, esticando 
as pernas e mantendo a coluna erecta.
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Protocolo Covid-19: Colecta de alimentos

Os voluntários/as que se inscreveram 
para a atividade de recolha de alimen-
tos a ser realizada no centro de trabalho 
correspondente devem ter em conta os 
seguintes aspetos:

· O ponto onde a recolha de alimentos é per-
mitida deve ser um espaço aberto, dispen-
sando áreas estreitas, tais como corredo-
res, a fim de evitar possíveis aglomerações 
para garantir a distância de segurança de 
2 metros. Este espaço deve ser definido 
em conjunto com a pessoa responsável de 
SMA ou de Serviços Gerais em cada centro 
de trabalho. 

· O ponto de recolha de alimentos deve estar 
equipado com gel antissético, para que 
as pessoas que procedem à doação pos-
sam desinfetar as mãos antes e depois de 
depositarem os produtos.  

· Em qualquer caso, as ações organizadas 
no âmbito da III Semana Internacional de 
Voluntariado que são desenvolvidas nos 
centros de trabalho estarão sujeitas ao 
protocolo de segurança estabelecido 
em cada um deles. 

· Em caso de dúvida ou incidente, queira 
contactar a pessoa responsável de SMA 
ou de Serviços Gerais no seu centro de 
trabalho.

Se por razões de segurança a ati-
vidade não puder ser realizada 
pessoalmente, uma alternativa 
virtual será ativada.



@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

