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VOLUNTARIADO PROFISSIONAL
Descrição
A Fundação Repsol implementa uma iniciativa de voluntariado profissional para apoiar diferentes entidades
sociais que trabalham em âmbitos vinculados à transição energética com grupos em risco de exclusão
social.
Este projeto desenvolver-se-á, maioritariamente, em formato virtual.

Objetivo
Através desta iniciativa, a Fundação Repsol contribui para uma transição energética inclusiva, valorizando os
conhecimentos e a experiência de funcionários/as da Empresa.

Datas, horários e disponibilidade
No âmbito desta iniciativa, os/as voluntários/as poderão unir-se a diferentes desafios/missões em função do
seu perfil e da necessidade de cada entidade social beneficiária ao longo de 2020.
À medida que sejam detetadas as necessidades e definidos novos desafios, a Fundação Repsol entrará em
contacto com os/as voluntários/as em função dos seus perfis.
As datas e os horários para realizar a colaboração serão determinados de forma flexível, tendo em conta a
disponibilidade do/a voluntário/a e as necessidades de cada entidade.
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VOLUNTARIADO PROFISSIONAL
Funções dos/as voluntários/as
Através deste projeto, os/as voluntários/as colaboram em diferentes desafios, contribuindo com os seus
conhecimentos e com a sua experiência profissional em âmbitos como jurisdição, desenvolvimento de
negócio, marketing, finanças, segurança e meio ambiente, tratamento de plásticos, comunicação,
gestão da relação com fornecedores, desenvolvimento de pessoas, digitalização, melhoria de
processos e inovação, bem como em qualquer outro âmbito.
Assim, colaborar-se-á com, entre outras, entidades como Otro Tiempo, Otro Planeta na análise de novas
linhas de negócio, na criação de protocolos de segurança ou na elaboração de um plano de marketing; ou
com a associação Alucinos em aspetos como a assessoria jurídica para iniciar um projeto de
empreendimento social com os beneficiários da entidade.

Requisitos para participar
Ø Ser funcionário/a da Empresa
Ø Estar registado/a como Voluntário/a Repsol e inscrever-se nesta iniciativa
Ø Enviar uma breve descrição do seu perfil académico e profissional, bem como da sua experiência prévia
em ações de voluntariado, para voluntariado@fundacionrepsol.com

© Fundação Repsol. 2020.

3

VOLUNTARIADO PROFISSIONAL
Inscrições
Até 31 de julho

Ø no Portal de Voluntariado Repsol; e
Ø enviar um correio eletrónico para voluntariado@fundacionrepsol.com com uma breve descrição
do seu perfil académico e profissional, bem como da sua experiência prévia em ações de
voluntariado.
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