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Semana Internacional 
do Voluntariado Repsol

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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Reabilitação 
de espaços

Principais riscos  

Durante a actividade, pode haver alguns riscos 
à sua saúde, como:

· Lesões nas costas ou outras áreas do corpo, 
devido a esforços ou posturas inadequadas.

· 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 per-
mitir a movimentação sem problemas e aproximar 
a carga sem a necessidade de realizar posturas 
forçadas.

· Mantenha a ordem e limpeza na área de trabalho. 
Remova objectos que possam vir a ser um obstá-
culo e conserve o chão limpo de manchas de gor-
dura e / ou líquidos.

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

Transporte de cargas 

· Leve a carga sempre para frente e perto do corpo, 
distribuindo o peso entre os dois braços.

· Segure a carga corretamente e com firmeza.

· Segure a carga com os braços em ângulo recto e 
próximo ao corpo.angle and close to your body. 

Através da sua atividade 
de voluntariado você vai 
colaborar com a melhoria 
de infra-estruturas de en-
tidades sociais ou escolas, 
melhorando o dia a dia das 
pessoas que trabalham e 
comparecer lá. Neste guia 
nós deixe algumas orienta-
ções para evitar riscos sua 
atividade.
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Levantamento de cargas 

Leve as cargas próximas ao corpo e a uma altura entre o ní-
vel dos cotovelos e o dos dedos (isto é, aproximadamente na 
altura dos quadris). Ao levantar cargas do solo, as seguintes 
etapas deverão ser seguidas:

 1. Aproxime-se da carga, separe os pés ligeiramente e do-
bre os joelhos. 

2. Curve levemente as costas para frente, mantendo a colu-
na alinhada.

3. Levante a carga o mais próximo possível do corpo e re-
torne à posição erecta, esticando as pernas e mantendo 
a coluna erecta.

Outras recomendações
· Use roupas confortáveis. Recomen-

damos que sejam roupas velhas 
que você não usa caso venham a 
ser manchadas ou rasgadas.

· Coloque as luvas que nós lhe for-
neceremos.

· Não empilhe os frascos de tinta 
um sobre o outro.

· Todas as embalagens devem ser 
mantidas e transportadas sempre 
cobertas.

1 2 3

Nós esperamos 
que você goste!

Reabilitação de espaços



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

semanavoluntariado@fundacionrepsol.com

www.semanavoluntariado.fundacionrepsol.com


