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Médicos Sem Fronteiras e a Fundação Veolia assinam uma parceria 
para pesquisa e inovação. 
 
 
A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) e a Fundação Veolia assinam uma parceria plurianual de 
investigação e inovação nas áreas de energia, resíduos, saneamento e água potável. Os objetivos da 
parceria são os de contribuir para a otimização e redução da pegada energética de projetos e missões da 
MSF, mas também de estudar as possibilidades de utilização de energias renováveis, especialmente solar, nas 
suas instalações de campanha, para que adquiram autonomia. 
Para além do apoio financeiro, a Fundação Veolia vai colocar à disposição da MSF, os seus especialistas da rede 
Veoliaforce, para acompanhar os seus projetos de investigação e inovação, nomeadamente em matéria de 
energia. A rede Veoliaforce reúne colaboradores voluntários da Veolia, a partir das actividades do Grupo, que 
aportam as suas competências técnicas e a sua experiência às acções humanitárias da Fundação Veolia. O 
objectivo principal da Veoliaforce durante uma missão de urgência humanitária é o de garantir o ambiente sanitário 
propondo soluções susceptíveis de restabelecer rapidamente o acesso à água, fornecimento de energia, garantir a 
remoção e o tratamento dos resíduos, e a ajuda ao transporte de alimentos e de materiais. 
 
O primeiro campo de pesquisa aplicada e experimentação, vai assim, concentrar a instalação de painéis 
solares fotovoltaicos para a autonomização e garantia do fornecimento de energia elétrica para a missão 
de luta contra o paludismo realizada pela MSF em Moissala, no sul do Chade. 
Nesta região, a MSF tem desde 2010 um projeto de amplificação sobre a prevenção e tratamento do paludismo, 
especialmente em crianças menores de cinco anos em que esta doença é a principal causa de morte. A MSF 
apoia localmente o Ministério da Saúde público nas suas acções de prevenção (sensibilização, tratamento 
preventivo) e de apoio (consultas nos centros de saúde, hospitalização para casos graves). Devido à sua situação 
muito isolada, a sua média dimensão e a sua posição geográfica (com bastante sol), esta missão foi escolhida 
pela MSF para ser objecto de um projecto-piloto para fornecimento de energia solar fotovoltaica. Este projeto irá 
permitir a autonomia da missão garantindo o seu fornecimento de energia. A primeira etapa em 2015 consiste na 
instalação de painéis solares com base na utilização de 5 a 10 expatriados, assim como dos recursos locais, 
abrigando um stock importante de equipamentos e medicamentos. 
 
"O objectivo, neste sector estratégico, é duplo. Por um lado otimiza a gestão energética nas missões da MSF para 
realização de economias, e redução da pegada energética. Por outro lado, considerámos o uso de energias 
renováveis, especialmente solar, para ganharmos autonomia sobre os nossos projetos”, afirma Stéphane Roques, 
Director Geral dos Médicos Sem Fronteiras. 
 
Para Thierry Vandevelde, Delegado geral da Fundação Veolia “esta parceria vem reforçar uma colaboração já 
frutuosa entre as nossas organizações. Alegro-me que possamos acompanhar os MSF na procura de uma maior 
autonomia nas suas missões e nos seus objectivos de diminuir o mais possível a pegada energética. Isso permite-
nos servir mais e melhor as populações em dificuldade que a organização ajuda no seu quotidiano”. 
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Estação de tratamento de água de urgência “Aquaforce500” testada e desenvolvida pela Fundação Veolia para a MSF 
no Uganda. 

 
 
A colaboração entre a Fundação Veolia e a MSF iniciou-se em 2012, no quadro da luta contra a cólera na 
República Democrática do Congo, com a reabilitação e extensão da rede de água potável da cidade de Kalemie, 
no Katanga. Esta colaboração permitiu fornecer o acesso a água de melhor qualidade a 90.000 pessoas. A 
Fundação Veolia testou e desenvolveu para a MSF uma estação de tratamento de água de urgência, nomeada 
“Aquaforce500”, em dois campos de refugiados sudaneses do sul, que acolhem mais de 40.000 pessoas no norte 
do Uganda. 
 
Thierry Vandevelde, Delegado Geral da Fondation Veolia, e Michel-Olivier Lacharité, diretor de logística 
dos Médicos Sem Fronteiras, explicam a parceria em vídeo: 
http://www.dailymotion.com/video/x2ikyza_partenariat-msf-et-la-fondation-veolia-version-longue_news  
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A Fundação Veolia apoia, em França e no estrangeiro, projectos de interesse geral e sem fins lucrativos que contribuem para o 
desenvolvimento sustentável dos territórios. As suas áreas de intervenção prioritárias são a urgência humanitária e a ajuda ao 
desenvolvimento, o apoio ao emprego e vínculos sociais, a proteção ao ambiente e à biodiversidade. A sua originalidade é a de fazer 
acompanhar cada projecto por um patrocinador, colaborador do Grupo, e promover o mecenato de competências, proporcionando aos seus 
parceiros, associações e instituições, a sua experiência da rede de colaboradores voluntários da “Veoliaforce”. Desde sua criação em 2004, a 
Fundação Veolia já ajudou mais de 1.350 projetos em França e no estrangeiro e realizou cerca de 150 missões de competências. 
www.fondation.veolia.com  
 
Médicos Sem Fronteiras, associação médico-humanitária internacional, contribui à mais de 40 anos, para a assistência médica às populações 
cuja vida ou saúde está ameaçada, principalmente em caso de conflitos armados, epidemias, catástrofes naturais ou exclusão de cuidados. 
Independente do poder politico, militar ou religioso, A MSF age com total imparcialidade, após avaliação das necessidades de saúde da 
população. A garantia de independência está enraizada no seu financiamento, assegurado a 96% pela generosidade dos seus doadores 
privados: particulares, fundações e empresas. 
www.msf.fr 
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