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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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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.

Como divulgar a Semana 
Internacional de Voluntariado 
Repsol?

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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Reabilitação de 
espaços

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.

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

Nós esperamos que 
você goste!

Reabilitação de espaços

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 forne-
ceremos.

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

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

1. 2.
3.
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Devido à situação causada pela pandemia da 
COVID-19 desde o mês de março, durante as 
ações de reabilitação e adaptação dos espaços 
todos os voluntários, bem como qualquer pes-
soa que coordene ou organize qualquer ativi-
dade deste tipo, terão de seguir as seguintes 
indicações: 

· Manter uma distância de segurança de 2 
metros durante todo o dia de volun-
tariado. 

· Os responsáveis da jornada distribuirão 
uma máscara cirúrgica por cada pessoa, 
que terá de ser usada obrigatoriamente. 

· Da mesma forma, todos os participan-
tes receberão gel hidroalcoólico, que 
deve ser utilizado antes da atividade. 

· Se for necessário utilizar qualquer ma-
terial, apenas serão utilizados os ma-
teriais e as ferramentas distribuídos pelos 
responsáveis da jornada, e não poderão ser 
partilhados com qualquer outro voluntário.

· Todos os materiais serão desinfetados 
antes e depois da jornada de volunta-
riado, garantindo a sua utilização segura.

Medidas de segurança e de higiene Covid-19 

Se por razões de segurança a atividade 
não puder ser realizada pessoalmente, 
uma alternativa virtual será ativada



@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

