PROTOCOLO
DE
EMERGÊNCIA
REMAR S.O.S
REFUGIADOS

PROGRAMA ESPECIAL DE
VOLUNTÁRIOS S.O.S.
REMAR / REFUGIADOS
Agradecemos-te por contactares connosco e
dispensares o teu tempo como voluntário.
Desde setembro de 2015 a ONG Remar,
presta auxílio a milhares de refugiados sírios
que fogem do seu país.
Desde essa altura, já distribuímos mais de
7.000 milhões de refeições e instalámos pelos
nossos próprios meios, seis tendas com mais
de 100 metros quadrados, dotadas de
aquecimento e apetrechadas para acolher as
Famílias de Refugiados, e servir-lhes refeições
quentes e vestuário.
No ano passado a ONG Remar, colocou em
marcha um Plano de Atendimento aos
Refugiados dentro de Programa S.O.S.
REMAR, criado para dar resposta imediata às
emergências humanitárias que estão a
acontecer ao redor do mundo.
A abertura de Postos de Emergência nos
países da Europa Central a estas pessoas que
fogem das distintas guerras que assolam os
países árabes, e com mais atenção aos que
procedem da Síria, foi a primeira medida de
choque dentro deste Programa específico de
ajuda. As Tendas de Campanha, As Cozinhas
de emergência, casas de banho, tendas para
habitação com camas, Cresces, foram
montadas para darmos condições dignas a
todos os que nos solicitam ajuda. Estes são os
materiais imperativos que apresentamos no
nosso Trabalho.
Os pontos onde operamos: Sérvia, Mitilene
na Ilha de Lesbos (Acampamento Moria),
Atenas, (Acampamento de Malakasa).

ACAMPAMENTO DE MORIA, LESBOS MITILENE
A Remar S.O.S. volta a abrir o seu protocolo de emergência na cidade de Lesbos onde estamos
atendendo diariamente mais de 3.700 refugiados, dando-lhes pequeno-almoço e jantar. A chegada
de refugiados ao Campo de Moria em Mitilene, Lesbos, continua de forma ininterrupta há dois anos,
mas deixou de ser manchete nas notícias nos Meios de Comunicação Europeus.
Entre 5.000 e 6.000 mil refugiados, homens, mulheres e crianças de distintas nacionalidades e
culturas, se amontoam num Acampamento com capacidade para 2.300 pessoas, onde não deixam
de chegar diariamente novos refugiados. Alguns deles estão ali há mais de um ano e meio, sem
vislumbrarem nenhuma opção de futuro, e passam o tempo, sobrevivendo.
Nós cuidamos dos enfermos, auxiliando-os gratuitamente, encaminhando os que se encontram em
estado mais grave para os hospitais. Realizamos jogos de entretenimento para os mais pequenos,
com uma atenção primordial aos recém-chegados, com orientação e apoio emocional.

ACAMPAMENTO DE REFUGIADOS EM MALAKASA, ATENAS
Malakasa é um Acampamento que foi aberto em março de 2016 logo após o fecho das fronteiras. A
Associação REMAR S.O.S. está desde o primeiro dia prestando ajuda, e durante quase dois anos fez
e continua a desenvolver várias atividades, que vão sendo transformadas de acordo com as
necessidades do Campo. Hoje, a população que já estava reduzida a 300 pessoas, já tem mais de
800.
A Remar e Malakasa ocupa-se de:
Distribuição diária de roupa e de outros utensílios, chá, sopas, bolachas e macedónia de frutas.
Atividade recente: Limpeza de contentores, quando muitos saem e outros chegam, na Remar
queremos que essas novas famílias encontrem um lar novo, limpo e pronto a ser habitado, por essa
razão nos comprometemos com a limpeza geral dos 204 Contentores Casa, cada vez que alguém se
vai embora. Limpamos a cada dia uma média 2 a 3 contentores, com uma equipa da 3 pessoas.
Futebol: Todos os dias organizamos treinos e jogos das 15 às 16.30 horas.
Cinema: São projectados por nós, dois filmes por dia, em cada dois dias da semana.
Além disso, fazemos pequenas atividades com as crianças, festes, distribuímos todo o tipo de
utensílios segundo as necessidades, ajudamos também no transporte das crianças em duas das
nossas viaturas, quando há atividades fora do Campo ou outras necessidades de deslocação.

ACAMPAMENTO NA SÉRVIA
Este Acampamento na Sérvia foi dos primeiros pontos onde a Remar se mobilizou, uma vez que era
o primeiro país na rota dos Balcãs, onde eram registados todos os refugiados que chegavam. Ao
vermos a grande necessidade e as circunstâncias nas quais chegavam milhares de pessoas,
começou o protocolo Remar S.O.S. Sérvia, onde instalámos tendas, oferecendo Ajuda Humanitária a
todos os refugiados que chegavam.
Neste Acampamento os voluntários da Remar distribuem permanentemente sopa, chá quente,
bolachas e fruta, bem como vestuário, (principalmente meias e gorros, uma vez que muitos dos
refugiados chegam ali encharcados e com muito frio). Também realizamos atividades com as
crianças, elas são mais de metade dos refugiados nesta Campo.
Além disto, dedicamos o nosso tempo a falar com aqueles que passam pelas nossas tendas, para os
conhecermos, vermos a situação de cada um, prestando-lhes apoio e ajuda psicológica.

COMO PODES AJUDAR?
Os alimentos e a roupa de inverno tornam-se
escassos e as despensas da REMAR vão
ficando vazias diante da grande necessidade,
pelo que solicitamos o donativo de alimentos,
vestuário, agasalhos, cobertores e donativos
financeiros que nos ajudam a enviar
Contentores, as viagens dos voluntários e a
aquisição de combustíveis.

Para aqueles que querem fazer parte deste
Programa da Vida REMAR S.O.S. e ajudar nos
diferentes Campos, por favor entre em
contacto connosco para:
info@remar.org
Este é um apelo urgente ao seu coração!
Se não tiver disponibilidade para trabalhar no
Voluntariado nos Campos onde a REMAR está
representada, podes ajudar de outra maneira,
fazendo um donativo financeiro.
Ajuda os refugiados de toda a Europa,
Crianças que sonham com a Paz.
Titular: REMAR ESPANHA
Número da conta bancária (IBAN) ES75
0075 1244 1406 0005 8301
Tanto para nos ajudar financeiramente, como
para formar parte das equipas de voluntários,
contacte para os emails:
info@remar.org e voluntariado@remar.org
ou para os telefones:
Espanha - 680 558 176 / 902 444 117
Portugal – 965 303 721 / 963 368 131
Neste Drama Humanitário dos Refugiados na
Europa, o teu amor pode ser determinante.
A “Associación REMAR ONGD”, está inscrita
no Ministério del Interior, no registo de
Associaciones Benéficas, com o nº nacional
91.558 e CIF G-79508701.
A REMAR está reconhecida pela F.E.G.A.,
como Associação Caritativa, com o número
001-1-2-3
Deus te abençoe para abençoares outros!

