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CARTA DO PRESIDENTE

Sempre ao serviço de Deus e
vosso
Miguel Díez
Presidente da Remar
Internacional
Ainda
que
tenhamos
trabalhado
com
algumas
dificuldades em 2010, não nos
faltou em nenhum momento, o
auxílio do Provedor do céu,
podendo assim enfrentar,
vitoriosamente
todos
os
desafios deste ano, alguns dos
quais foram dramáticos, com o
aumento da fome em África e
o devastador terramoto do
Haiti, onde nos envolvemos na
ajuda humanitária, podendo
desta forma cumprir todos os
nossos compromissos e, além
disso ampliar o acampamento
de refugiados da Remar, com a
abertura de mais lugares de
acolhimento, para todo o tipo
de necessitados, mais colégios
e novos refeitórios nas cadeias,
bairros e outras localidades,
onde muitos seres humanos
estavam
em
completa
desnutrição. Sofremos ao ver a
tragédia nacional e mundial do
colapso económico, acerca do
qual nos tinha avisado o

Espírito Santo, com muita
antecedência, sem dúvida
cumpre-se um refrão: “A
avareza, rasga a bolsa do
dinheiro”, como bem expressa
e adverte 1 Timóteo 6:9,10:
“Mas os que querem tornar-se
ricos caem em tentação e em
laço,
e
em
muitas
concupiscências loucas e
nocivas, as quais submergem
os homens na ruína e na
perdição. Porque o amor ao
dinheiro é raiz de todos os
males; e nessa cobiça alguns
se desviaram da fé, e se
trespassaram a si mesmos com
muitas dores.” Contudo, nós
continuamos a compartilhar da
dor dos muitíssimos afectados
por esta hecatombe financeira,
que batem às nossas portas
muito carenciados de ajuda,
além da muitas pessoas que
estamos ajudando, com o
ministério dos “Anjos da
noite”, que trabalham nas ruas,
nos 67 países onde estamos a
lutar para estabelecer o reino
de Deus e a Sua justiça,
alegrando-nos pelo facto de os
termos conseguido ajudar a
todos, com alimento para o
corpo e para a alma, roupas,
calçado,
colégios,
medicamentos
e
refúgio
material, em nossos muitos
albergues do Bom Samaritano,
para os que aceitaram a nossa
hospitalidade celestial. As
perspectivas do mundo são tão
trágicas, que vamos precisar de
porção dobrada de fé, amor e
esforço, para alargar nosso
ministério de compaixão a
mais centenas de milhares de
pessoas, a qual nos será dada,
oportunamente por nosso
Senhor Jesus Cristo, que
continua agindo, fielmente,
através de suas mãos, pés,

olhos, boca e coração, que
somos nós seus servos,
manifestando a Sua infinita
misericórdia e cumprindo a
Sua promessa, dada na Sua
Palavra escrita em Romanos
5:20, onde nos assegura:
“…onde o pecado abundou,
superabundou a graça.” E
sabemos que a maldade dos
homens, especialmente dos
gigantescos
monstros
especuladores financeiros e
dos governantes políticos,
déspotas sem escrúpulos,
aumentou assim de forma
descomunal, uma enorme
injustiça distributiva, levando a
mais de mil milhões de pessoas
à fome e à miséria total, além
do mais fazer que com outros
dois milhões de indivíduos
tenham que se conformar em
sobreviver em cada dia,
conseguindo-o
de
forma
paupérrima. Nesta conjuntura,
continuaremos a demonstrar,
cada ano com mais energia,
que o único sistema justo, para
a convivência dos homens, é a
prática do evangelho, o qual
não é, nem mais nem menos,
que estabelecer neste mundo
perverso, o reino de Deus e a
Sua justiça. Por isso, a todos os
nossos
generosos
colaboradores e aos muitos
discípulos fiéis os convido a
duplicar o nosso empenho em
usufruir com a maior das
satisfações, o principal desejo
do nosso Criador, que consiste
em amar de verdade, com
feitos
sacrificiais,
com
autêntica
generosidade,
estando muito agradecido por
saber que perseverais nisso e
colocando-me sempre ao vosso
inteiro dispor, peço ao Senhor
que
os
abençoe
abundantemente.

INTRODUÇÃO
A ponto de cumprirmos 30 anos de existência, a O.N.G.D. REMAR INTERNACIONAL, apresenta um
novo balanço do trajecto passado no qual, apesar da grave crise mundial, continuamos a crescer e a
multiplicar o nosso trabalho de ajuda aos mais necessitados em 67 países nos quais estamos
espalhados pelos cinco continentes. A nossa vocação de servir e vontade de colocar o nosso grão de
areia para um mundo melhor nos têm animado e, em várias ocasiões, excedidas diante do aumento
da pobreza a nível mundial, que nos tem obrigado a dedicar muitos mais recursos em áreas que
anteriormente não exigiam tantos meios.

A situação de abandono que afectou a classe média até a situar na penúria, não podia passar
despercebida para a nossa ONG e assim, foi como temos posto em marcha, projectos de ajuda
através das nossas casas e delegações. São muitas as famílias e os particulares que têm batido à
nossa porta, e todas têm recebido auxílio naquilo em que os podemos apoiar. As nossas casas
em todo o mundo, continuaram a receber também, pessoas em situação de abandono e
marginalizadas com problemas de saúde e, sobretudo de miséria. Todos os nossos programas de
assistência funcionaram a tempo completo e estabelecemos a nossa presença em lugares de
conflito ou em necessidade eminente de auxílio. O terramoto no Chile, as sequelas do sismo no
Haiti e o drama da Costa do Marfim, exigiriam de nós um esforço adicional, que conseguimos
levar a cabo graças à colaboração de milhares de voluntários e aos contributos de primeira
necessidade e económicos de empresas e particulares solidários que facilitam ano após ano
nossa tarefa. A manutenção dos meios de comunicação, com os que continuamos a lutar por um
mundo melhor, como é a cadeia de televisão SOLIDÁRIA TV e a rede de emissoras RKM RÁDIO,
obrigam a um esforço adicional e necessário pelo que de imediato têm a tarefa de promoção e
chamados de urgência, transmitindo a necessidade de maiores níveis de compromisso com os
países do sul desde a nossa nação e desde aquilo a que se chama o primeiro mundo. Os
profissionais que dedicam o seu tempo e seus esforços a esta luta diária, necessitam de uma
maior envolvimento da sociedade e o apoio económico de sócios colaboradores, que ajudam a
cobrir os custos elevados pelo empenho no trabalho que se realiza, com campanhas
informativas e de sensibilização. Onde outros meios de comunicação não chegam, por serem
empresas ávidas de lucro, chegamos nós com a rapidez que nos proporciona a televisão e a
rádio.

ONDE ESTAMOS
A remar está activa em 67 países, não tendo em conta a
política, etnia ou religião, temos o propósito de que
muitos possam alcançar uma vida digna, oferecendo ajuda
gratuita e imediata. Mais de 2 milhões de pessoas, estão
beneficiando directa ou indirectamente do nosso trabalho,
através dos diferentes projectos de desenvolvimento
social, sanitário, educativo, alimentar, reabilitação,
promoção da mulher e sensibilização com o objectivo de
ajudar ao desenvolvimento integral do ser humano.
Milhares de pessoas recebem diariamente alimentos,
roupa e cuidados médicos nos nossos centros.

O QUE FAZEMOS
O nosso compromisso com a sociedade leva-nos a actuar
directamente onde é mais precisa a solidariedade e nos
momentos de maior urgência. Formamos homens e
mulheres, que decidem dedicar as suas vidas de forma
desinteressada. A arrancar da marginalidade e da
pobreza os mais desfavorecidos e débeis no mundo
inteiro.
Trabalhamos no comércio justo em distintos sectores,
para que, o fruto do nosso trabalho se converta em ajuda directa aos que dela precisam. Pedimos,
para poder dar, e fazemos chegar essa ajuda de maneira directa através de milhares de residências
onde acolhemos os marginalizados, crianças, mulheres e idosos que se encontram em situação de
carência. Lutamos por os ajudar a alcançar um futuro melhor. Oferecemos protecção completa, e
meios para o seu desenvolvimento pessoal, dando-lhes alimentos e ensinando-os a trabalhar a fim
de que consigam por si mesmos subsistir. Todavia mantemo-nos ao seu lado o tempo necessário
até que esses objectivos sejam alcançados por eles.

COMO SOMOS
A REMAR é composta por um grupo de pessoas comprometidas, que desde a nossa perspectiva
cristã e com a ajuda e o amor de Deus, lutamos com o nosso trabalho e esforço para erradicar a
injustiça e a pobreza, e para conseguir que todo o ser humano, possa usufruir plenamente dos seus
direitos e desfrutar de uma vida digna e segura. Pessoas com habilidade, espírito de sacrifício,
iniciativa e entrega. Pessoas que dão tudo o que têm, com a firme vontade de alcançar um mundo
melhor, mais justo e mais solidário.

PORQUE O FAZEMOS
Porque as nossas convicções nos impedem de fechar os olhos diante da fome, marginalizados e da
miséria. Porque os nossos olhos estão atentos ao que sucede ao nosso redor, e, as nossas
consciências nos obrigam a actuar e a nos entregarmos para corrigir isso. Porque não podemos
passar ao lado diante da dor alheia e sofremos com aqueles que sofrem. Porque acreditamos que
um mundo melhor é possível e necessário.
A REMAR está preparada fundamentalmente para dar ajuda moral, cultural, espiritual e material a
todos os marginalizados socialmente. Essa ajuda adapta-se às necessidades de cada indivíduo e é
de carácter voluntário e gratuito. Abrimos as nossas portas a todos aqueles que necessitam, sem
qualquer descriminação e sem outro interesse que não seja o de os ajudar a sair dos problemas em
que se encontram com os meios de que dispomos.

APAIXONADOS EM FAZER O BEM… POR AMOR AO
PRÓXIMO
A REMAR, iniciou aos quase 30 anos um caminho sem retorno, no qual se têm juntado voluntários
e esforços de empresas privadas, que nos ajudam com a sua solidariedade e não vamos parar com
a ajuda aos mais desfavorecidos. O mundo está constantemente a ser castigado com guerras,
desastres naturais e crises económicas que ciclicamente surgem a ferir os mais débeis e por essa
razão não deixamos de estar atentos, e, continuamos a expandir-nos pelos cinco continentes com o
desejo pessoal e a obrigação moral de chegar até ao último recanto da terra com a nossa
contribuição e esforço, a fim de mudar as situações que levam à marginalização e morte de milhões
de seres humanos.
A nossa paixão é, cumprir os mandamentos do Senhor Jesus e levar a cabo a Sua obra trabalhando
pelo bem-estar da humanidade, por amor ao próximo.

BREVES NOTAS DE UMA
HISTÓRIA DE AMOR E ENTREGA

A Associação REMAR constituiu-se para dar
resposta às problemáticas sociais ao nosso
redor contribuindo com ajuda moral, cultural,
material e espiritual a pessoas marginalizadas
ou excluídas socialmente. Esta convicção
nasce em 1982, quando os fundadores, Juan
Miguel Diez Álvarez (Director gerente da
Clínica Álava, em Vitória, Espanha) e sua
esposa Mª Carmen Jimenez Sanz, decidem
por diversos motivos humanitários e por
convicção religiosa, hipotecar parte das
propriedades de ambos e vender a outra
parte a fim de comprarem uma quinta em
Mendiola, que juntamente com a sua casa, se
convertem nos primeiros “centros”, nos quais
começam a recolher pessoas necessitadas,
principalmente
toxicodependentes
e
alcoólicos, a fim de serem reabilitados.
A REMAR consolida-se na sociedade, dando
respostas coerentes a vários grupos de
marginais. Através da expansão da associação
REMAR, puderam beneficiar dos seus serviços
de ajuda e cuidado social mais 200.000

pessoas em todo o mundo. Como tal, a
REMAR é reconhecida pelas autoridades
locais, onde o seu trabalho está mais
dinamizado, cooperando através dos serviços
sociais das respectivas localidades ou em
colaboração com os serviços técnicos das
Juntas de Freguesia e das Câmaras
Municipais. Definitivamente, como ONGD
está totalmente capacitada para servir
conforme o necessário à sociedade que a
rodeia. No âmbito internacional, é de
sublinhar a participação da REMAR em
projectos conjuntos com os Médicos
Mundiais e a UNICEF em África. Na América
do Sul, destacamos os acordos subscritos com
o Governo da Guatemala, baseados na
direcção de centros penitenciários e de
menores, assim como centros educativos e
refeitórios. Na Nicarágua, na América Central,
a Embaixada do Japão ajuda-nos a manter um
refeitório e uma clínica. Nos Estados Unidos, a
Associação Cristã Compaixão, bastante
conceituada, nos ajuda financeiramente em
diversos refeitórios e num Colégio.

ACTUALMENTE A REMAR TRABALHA EM 67 PAÍSES,
ESPECIALMENTE EM ÁFRICA, AMÉRICA CENTRAL E
AMÉRICA DO SUL

Canalizamos esforços para destinar importantes quantidades dos nossos bens, ao desenvolvimento
do nosso trabalho nestes países tão necessitados, a braços com problemas determinados pelas
carências alimentares, educação, saúde, etc., onde milhares de pessoas vivem em situação de
miséria extrema. Nossas equipas de voluntários, continuam viajando pelo mundo levando a nossa
ajuda, onde ninguém vai, porque a miséria, a marginalidade e a fome não dão descanso.
Continuamos a investir cada cêntimo que conseguimos com o nosso trabalho e com os donativos
de particulares ou de empresas, para podermos ajudar em cada dia a mais pessoas carenciadas.
Para lhes levar pão, amor e esperança ali onde só se encontra necessidade e dor.

O QUE TORNA DIFERENTE A REMAR
A REMAR, envia mais de 100 contentores de 40 pés, por ano, com ajuda humanitária, para
diferentes países de África, América Central e do Sul e Filipinas, cobrindo os gastos do frete e do
conteúdo dos mesmos. Potenciando o desenvolvimento e o melhoramento dos Centros REMAR nos
países considerados do terceiro mundo. Oferece ajuda humanitária a pessoas em situação de
pobreza extrema, em países em dificuldade ou catástrofe mediante a distribuição de roupas,
alimentos, medicamentos e outros artigos de primeira necessidade. Facilita recursos materiais para
a criação, ampliação e melhoramento de projectos sociais nas diversas zonas onde a REMAR actua.

REFEITÓRIOS SOCIAIS
A REMAR, mantém nas zonas mais carenciadas nas cidades de muitos países, refeitórios onde
acorrem milhares de crianças, mães e idosos, a fim de receberem comida diariamente. Contamos
com aproximadamente uns 100 refeitórios sociais, benefício que alcança a cerca de 11.100
necessitados.

COLÉGIOS GRATUITOS
A REMAR, sustenta 30 Colégios gratuitos em África, América do Norte e do Sul, dando educação
primária e secundária a mais de 6.200 crianças de baixos recursos e tirados da marginalidade, e que
nunca tiveram oportunidade de estudar. A REMAR, concentra esforços na educação e formação
profissional destas crianças e adolescentes, com o objectivo de que eles mesmos sejam os
protagonistas no seu próprio desenvolvimento, dotando-os de instrução e formação.

PRISÕES

A REMAR, sustenta refeitórios nas prisões de vários países africanos, onde alguns presos morrem
em consequência da má alimentação. Mais de 7.000 reclusos, semanalmente são beneficiados com
este trabalho.

LARES

A REMAR, tem abertas centenas de CASAS DE ACOLHIMENTO onde:





Cuida, alimenta, veste e educa a mais de 6.500 crianças órfãs ou entregues pelas
autoridades, devido a maus tratos e outros problemas, através de mais de 200 lares.
Presta cuidados a mais de 3.500 famílias através de 280 lares.
Socorre a mais de 3.500 mulheres em 180 lares.
Acolhe a mais de 10.500 toxicodependentes em mais de 560 centros de reabilitação.

HOSPITAIS

A REMAR, tem abertos 20 hospitais de primeiros socorros e dispensários, a fim de atender a uma
população superior a 6.000 doentes.

OFICINAS E ATELIERS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A REMAR, está criando oficinas e ateliers de formação profissional, e contratando peritos para
formar os jovens a fim de lhes dar uma perspectiva de uma vida melhor.

EMPRESAS
A REMAR, estabelece empresas que geram recursos para a manutenção dos lares. Empresas
solidárias que dedicam todos os seus ganhos para a ajuda contra a fome e injustiça: rastros (lojas
de venda de objectos novos e usados), empresas de produtos alimentares, fábricas de detergentes
e produtos de limpeza, tipografias e empresas de publicidade.

PROGRAMAS. Áreas de actuação
Os apoios e ajudas desenvolvidas pela REMAR INTERNACIONAL, podem ser englobadas nos
seguintes programas:

PROGRAMAS EDUCATIVOS
A REMAR toma a iniciativa de
criar centros educativos que
resolvam não só a necessidade
de escolarizar as crianças
acolhidas em nossas casas de
protecção, mas que ao mesmo
tempo seja uma acção

resposta ao enorme desafio
educativo que existe nestes
lugares. A finalidade da
REMAR é conseguir, que um
maior número de crianças de
ambos os sexos, tenham
acesso à escolaridade e

que as têm, não possuem
recursos suficientes para estas
despesas. Para promover a
formação académica
nas
regiões mais desfavorecidas
de alguns países do terceiro
mundo, a REMAR apresenta

estratégica para ajudar a
população em idade escolar,
nas comunidades onde actua a
REMAR.
É nessa perspectiva que a
REMAR abre Colégios em:
Angola,
Burkina
Faso,
Moçambique,
Guatemala,
Salvador,
Nicarágua,
Colômbia, Equador, Peru…
onde cuidamos da população
infantil dos nossos lares e as
crianças da comunidade,
oferecendo-lhes
educação
pré-primária,
primária
e
secundária.
Actualmente
damos educação a um número
superior a 6.500 crianças.
Temos como objectivo ampliar
os Centros já existentes e criar
novos a fim de darmos

garantir que continuem os
seus estudos e lhes sejam
concedidos os instrumentos
básicos necessários para que
abram caminho para as suas
próprias vidas. Todas as
crianças que vivem em nossas
casas de acolhimento, têm
acesso à educação. Seja em
nossos centros de estudos
homologados e no caso em
que estes não existam no país
correspondente, nos colégios
do estado mais próximos. A
REMAR, responsabiliza-se para
que haja material didáctico,
livros, cadernos, canetas, lápis,
material
de
desenho,
toalhetes, uniformes… isto
porque grande parte das
crianças não têm família e os

um novo projecto, PAP
(Projecto de Apadrinhamento
de Professores) tendo como
objectivo principal o de
conseguir os salários dos
professores nestas regiões do
mundo, recuperando alguns
professores,
que
tendo
formação académica para
ensinar, abandonaram a sua
profissão em busca de
actividades que lhes permitam
viver;
por
essa
razão,
queremos oferecer-lhes uma
proposta por meio da qual,
possam voltar a dar aulas com
vencimentos dignos que lhes
permitam manter as suas
próprias famílias nestes países
subdesenvolvidos.

PROGRAMA DE SAÚDE E
CUIDADOS SANITÁRIOS
Nestes programas de saúde está incluído:



As visitas hospitalares e
domiciliárias a pessoas que
se encontrem em situação de
abandono.



Assistência sanitária primária
naqueles lugares onde a
REMAR conta com clínicas ou
postos de assistência próprios
como
acontece
em:
Guatemala, Nicarágua, Peru,
Angola, Burkina Faso…



Envio de contentores com
medicamentos;
para
as
enfermarias e consultórios
médicos, para poder atender
aos pedidos de primeiros
socorros e melhorar a
qualidade de vida e de saúde
de milhares de pessoas em
tremenda necessidade.

PROGRAMAS DE REABILITAÇÃO E CUIDADO SOCIAL A
GRUPOS DESFAVORECIDOS
 Protecção de menores: cuidados materno-infantis.

 Protecção de adultos e idosos: cuidados à terceira idade.

O envelhecimento da população, assim como o crescimento das
situações de dependência e o baixo índice de natalidade, faz com que a
sociedade exija serviços de apoio para um importante sector da
população: os mais idosos. O projecto de ajuda à terceira idade é
desenvolvido através de três áreas:
1. Assistência domiciliária.
2. Integração dos idosos em actividades da Associação.
3. Residências para idosos.

 Reabilitação e reinserção de excluídos.

 Protecção à mulher: assistência prestada a mulheres e mães.

 Reabilitação de enfermos infectados com HIV.

Os doentes seropositivos, é outro
dos nossos campos de batalha e
temos procurado combatê-la com
informação, prevenção e ajuda a
este tipo de doentes e aos grupos de
risco, que têm solicitado a nossa
ajuda.



Programa: Anjos da rua.

 Remar PAC: Programa de apadrinhamento de crianças.

É um projecto que visa o apadrinhamento de crianças e
que funciona há 12 anos. Quando começámos a
trabalhar com crianças nos países do terceiro mundo,
demos conta que a necessidade básica era – pão, sim
pão de trigo ou de centeio; podíamos dar-lhes todo o
nosso carinho, mas, não o receberiam se não os
alimentássemos, e para isso acontecesse faltavam-nos
os meios económicos. Um dia considerámos que
estava certo o que estávamos a fazer, e que podíamos
permitir que também outros pudessem participar
nesta ajuda aos mais necessitados, e foi assim que
nasceu o PAC (Programa de Apadrinhamento de
Crianças). Actualmente contamos aproximadamente
com 1.700 apadrinhados.

ACTIVIDADES RELEVANTES
EM 2010
Durante o ano 2010, a REMAR, continuou com o seu crescimento sustentado, aumentando a sua
presença em todos os países onde está implementada a um ritmo continuado e com um esforço
acrescido devido à crise internacional que, por um lado baixam as ajudas que recebíamos e por
outro subiram os que precisam dela, passando a centenas de milhares de pessoas que viviam
situações estáveis e que se vêm com dificuldades para ter aquilo que é básico. A REMAR através
dos seus voluntários, tem suprido sempre aquilo que lhe tem sido pedido.
Entre as muitas acções realizadas neste âmbito, queremos destacar as seguintes:

Envio de contentores com ajuda humanitária
Mensalmente, durante o ano de 2010 foram
enviados contentores de 12 metros, com ajuda
humanitária de todo o tipo como sejam:
alimentos, roupa e medicamentos, para os
seguintes países. No Continente Africano:
Burkina Faso, Costa do Marfim, Gana, Angola,
Suazilândia e Moçambique. No Continente
Americano: Argentina, Bolívia, Chile, Haiti,
República Dominicana, Guatemala, Nicarágua, El
Salvador, Peru, México, Brasil, Paraguai, e
Uruguai. Filipinas: envio de vários contentores.
Estes países recebem periodicamente uma ajuda
que em muitas ocasiões, é de importância vital. E
em 2010 foi mais intensa que em anos
anteriores.

Aquisição de imóveis
A REMAR INTERNACIONAL O.N.G.D. continua a crescer por
todo o mundo, e durante 2010 adquiriu casas para albergar
famílias, casas para rapazes e raparigas para as fases de
entrada no programa de reabilitação e para a fase da sua
integração na sociedade, também para órfãos e idosos, em
Espanha, África e América Latina. Também foram
adquiridos terrenos, quintas, espaços e armazéns para
iniciar empresas de autogestão, escolas, rastros e locais de
culto nos cinco continentes onde está estabelecido o
trabalho da REMAR. Um esforço económico, que nos
permite crescer de forma sustentada e atender com
assiduidade a todos os que necessitam de ajuda.

Compra de viaturas
Foram adquiridos novos transportes de mercadorias e passageiros, como camiões, autocarros e
furgões para facilitara mobilidade nos lares e nos negócios nos cinco continentes.

Abertura de novos hiper-rastros, lojas, outlet e novas empresas
de autogestão
Casas de venda de coisas em 2ª mão (rastro),
Hiper-Rastros, lojas Outlet, oficinas, tipografias,
padarias, emissoras de rádio e TV, em todo o
mundo, vieram aumentar o património da REMAR
neste 2010,
proporcionando
auxílio aos
necessitados e gerando recursos para o envio de
contentores de ajuda humanitária. São mais de 200
as que foram abertas no decorrer de 2010.

Abertura de novos refeitórios sociais e gestão de prisões
Foram abertos novos refeitórios sociais,
em África e América Latina, para alimentar
diariamente milhares de crianças e
pessoas necessitadas. Além disso no
Paraguai e a pedido das autoridades locais,
a REMAR assumiu a responsabilidade de
um novo pavilhão na Prisão de Assunção,
depois de êxito da colaboração anterior.
Centenas de reclusos vêm assim a sua
vidas transformadas, graças à ajuda
material e espiritual dos voluntários da
REMAR.

Novos locais de Culto
No plano espiritual, continuamos a crescer
com a abertura de novos locais de Culto
da IGREJA EVANGÉLICA CORPO DE
CRISTO, que pela graça de Deus, vimos
aumentadas de maneira notória, a
assistência de novos membros.
Foram centenas as pessoas baptizadas em
Cristo e foram consagrados novos
pastores,
co-pastores,
diáconos
e
diaconisas, para suprir as necessidades da
Igreja.

Solidária – Meios de Comunicação
O crescimento de RKM RÁDIO e da Solidária TV,
também foi importante dentro do trabalho
humanitário e evangelístico da REMAR O.N.G.D.
Às novas emissoras e à importância da programação
dos dois meios de comunicação, junta-se a edição e
reedição de livros, folhetos e boletins, desde as
TIPOGRAFIAS REMAR, que dão um grande apoio a
toda a organização, e que crescem diariamente à
medida das necessidades.
Além do crescimento material do trabalho social, foi
produzido ao longo de todo o ano e nos cinco
continentes, importantes acontecimentos evangélicos
como: os Cultos em conjunto, vigílias, trabalho
evangelístico nas ruas, discipulado e campanhas de
avivamento, que trouxeram um enriquecimento
espiritual sem precedentes, que aproximou a
O.N.G.D. aos mais necessitados no corpo e no
espírito, e que nos permitiu continuar a caminhar no
cumprimento da obra de nosso Senhor Jesus Cristo.
E tudo o que se faz e que se continuará a fazer POR
AMOR AO PRÓXIMO…COMO DEUS NOS ORDENA.

PRÉMIOS E RECONHECIMENTOS

Como em anos anteriores, a REMAR O.N.G.D., foi premiada e reconhecida pelo seu empenho em
vários dos países, nos quais exerce o seu Ministério. Autoridade, Instituições e Empresas que se
dignaram reconhecer este trabalho. Na Venezuela, onde o Conselho Estatal dos direitos das
Crianças e Adolescentes, premiou o nosso trabalho na Amazónia. O reconhecimento da Câmara de
EL Alto, na Bolívia, como a melhor Obra Social. Estamos gratos por estes prémios, é certo que eles
são o cumprimento do trabalho humanitário, que são um estímulo para os voluntários que
compõem a ONG, e ver como autoridades, particulares e instituições, colaboram nessas tarefas
com donativos de materiais, cedência de casas e de terrenos para podermos continuar a
desenvolver a ordem de paz e amor que os move.

Liquidez técnica e económica da REMAR INTERNACIONAL
Colaboração internacional e apoio local
A Remar Espanha, é uma ONG, que desde a sua origem incrementou oficinas de reinserção sócio
laboral, com duas finalidades, oferecer um meio de capacitação e formação profissional aos seus
beneficiários e para além disso cobrir as despesas de manutenção dos programas que desenvolve.
Estas oficinas, multiplicam-se e melhoram os seus serviços continuamente, com o objectivo de
incrementar a produtividade.
Actualmente a Remar Espanha, alcançou um tal nível de desenvolvimento, que lhe permite suprir
as necessidades básicas dos seus membros (todo o pessoal voluntário que colabora a tempo
inteiro, e aos que estão a beneficiar dos programas de ajuda), de tal forma que, levando uma vida
austera, todos os ganhos das oficinas e das lojas, podemos enviar para a manutenção e abertura de
novos centros, nos países do terceiro mundo, aumentar os centros de acolhimento, refeitórios
sociais, oficinas, escolas, hospitais, etc. nestes lugares. Com todos os ganhos obtidos a Remar
Espanha, apoia e auxilia os projectos das diferentes associações locais, desenvolvidas em 67 países.
A equipa de peritos e colaboradores que levará a cabo este projecto, está composto por
profissionais e voluntários na ajuda humanitária.

Liquidez técnica
Igualmente, a viabilidade técnica da Losp Projecto está assegurada tendo em conta:
a) A capacidade e a experiência das nossas equipas.
b) A metodologia aplicada, é comprovada com resultados satisfatórios, em mais de 5.000
menores.
c) As actividades detalhadas através das diferentes fases cronologicamente estabelecidas.

Componente humana
A REMAR, conta com uma equipa de 12 colaboradores, 29 sócios e 3.000 voluntários, pessoas
comprometidas com uma meta e um único propósito, lutar para pôr fim à injustiça e à pobreza,
para que todos os seres humanos, possam beneficiar plenamente dos seus direitos e desfrutar de
uma vida digna e segura. Pessoal com disposição, espírito de sacrifício, iniciativa e entrega. Os
voluntários e voluntárias sãos as mãos e voz da nossa organização. Pessoas reais que são um
exemplo de solidariedade, confiança, entrega e encorajam à participação nas actividades que
realizam nos diferentes países onde actuam.
A O.N.G. Remar, trabalha há 30 anos como “BURRO DE CARGA”, com o único objectivo de socorrer
a muitos. Se alguma coisa temos aprendido ao longo de todos estes anos, é que todos somos
importantes e necessários, mas ao mesmo tempo insuficientes para tudo aquilo que há para fazer.

Directores em Congresso

LIQUIDEZ ECONÓMICA
O financiamento da nossa actividade social, realiza-se através dos recursos gerados pelas
delegações organizadas em associações, de âmbito autónomo e estão integradas na Federação de
Associações REMAR (F.A.R.). As quais, geram recursos através da compra e venda (em lojas e
rastros) de móveis novos e usados, geralmente provenientes de donativos de particulares,
enquanto que os novos são adquiridos pela Associação, que actua como central de compras. Esta
forma de obter rendimentos das delegações, materializa-se em donativos à Remar Espanha, que os
administra segundo as directrizes estabelecidas, dedicando-os ao financiamento de projectos
nacionais, internacionais ou devolvendo parte destes donativos, a fim de que as delegações levem a
cabo os seus projectos.
Por sua vez a Associação REMAR, mantém mais de 1.000 pequenas e médias empresas, para o auto
financiamento da Instituição e para manter todos os projectos levados a cabo pela ONG,
inaugurando anualmente novas empresas que dedicam todas as suas receitas para o sustento da
obra social:










Lojas e rastros de móveis e roupas
(novos (as) e em segunda mão)
Estações de lavagem de automóveis
Oficinas de serralharia, carpintaria, metais e
pintura
Tipografias
Oficinas de bate chapa e pintura de automóveis
Oficinas de mecânica e manutenção de viaturas
Carpintarias e serrações
Exposição de azulejos e mosaicos
Televisão, rádio e produtora, visual 777 Produções












Imobiliária New Lock
Agência de viagens Sefarad
Empresa de transportes
Quintas agrícolas e ganadarias
Fábricas de produtos de limpeza e de detergentes
Pequenas empresas de alimentação
Creches
Empresas de publicidade
Lugares para a efectuação de retiros
Restaurantes e Buffets

Com os lucros produzidos por estas empresas,
a REMAR envia contentores com ajuda
humanitária para os países em dificuldades ou
que foram fustigados por catástrofes,
mediante a distribuição de roupas, alimentos,
medicamentos e outros artigos de primeira
necessidade, para auxiliar pessoas em
situação de extrema pobreza, assim como
para
providenciar
recursos
materiais
necessários, para a criação, ampliação e
melhoria dos projectos sociais onde a REMAR
se encontra em actividade.
Enviam-se
alimentos,
medicamentos,
cobertores, roupa nova e usada, livros e
material escolar, mobiliário para melhorar a
qualidades dos colégios, refeitórios sociais e
lares onde as crianças são os mais
beneficiados.

Enviamos maquinaria para as oficinas de
Formação Profissional, carros, mobiliário de
escritório,
material
sanitário
e
medicamentos…
Como exemplo, mencionamos que em 2010, a
REMAR, desde os países do Norte enviou um
total de 112 contentores, dos quais 52
seguiram da Remar Espanha, num valor total
de 185.507.56 euros, para melhorar e ampliar
os espaços, onde atendemos os milhares de
pessoas, em situação de alto risco,
desenvolver e manter os lares, centros de
reabilitação, escolas, oficinas, refeitórios
sociais nas prisões e ruas, hospitais, etc.
Outras fontes de obtenção de recursos
financeiros, chegam também de:

a) Quotas ordinárias e extraordinárias dos sócios.
b) Contribuições de carácter lucrativo, compras (obtenção e venda de bens).
c) Donativos que entrem por via de Organizações, Corporações, Fundações e outras
entidades públicas e privadas.
d) Outras entradas, que se obtenham através de actividades que se programem pela
Associação.

SUBSÍDIOS RECEBIDOS EM 2010
Ampliação do colégio “Los Olivos” Guatemala
O projecto, consistiu na construção de um segundo piso no edifício do Colégio,
dedicado ao ensino básico e diversificado, podendo assim oferecer mais 150 lugares,
para dar maior cobertura educativa aos menores residentes naquela zona.
Actualmente recebe 550 alunos, cobrindo o pré-primário, primário, básico e
diversificado. Com a construção deste segundo piso, com novas salas de aula, está
preparado para receber 700 alunos.
O projecto insere-se no plano de trabalho que a Remar Guatemala, realiza nesta zona
de apoio aos grupos marginalizados. O Centro Educativo beneficiará os menores
residentes na localidade de San José Villanueva, na Guatemala.
Montante concedido
Montante concedido

42.491.60
18.000.00

Envio de contentores para o Haiti
Montante concedido
6.000.00
Montante concedido
9.608.00
Montante concedido
7.395.00

Fundação Rose
Junta de Cuenca

Fundação Rose
CAN
Câmara de Guadalajara

Ampliação do Lar “Mitad del Mundo” no Equador
As prioridades em nosso projecto são: a luta contra a pobreza e pela igualdade.
Através deste projecto, cobriram-se as necessidades básicas de 40 meninas
adolescentes em situação de risco, (com diferentes problemáticas, como: abandono,
exploração sexual, má conduta, etc.), na Igreja Chaupicruz nº 8, em Quito, numa casa
na propriedade, doada recentemente, construiu-se um segundo piso, a fim de que
recebam cuidados completos e sejam capacitadas para trabalhar, através de um
atelier de costura, melhorando assim a sua qualidade de vida e promovendo o
desenvolvimento interno da comunidade, convertendo-a num agente produtivo.
Montante concedido

4.000.00

Montante concedido

2.245.85

Junta de Cuenca
Montante concedido

1.200.00

Câmara Municipal de
Torrejon de Ardoz, Madrid
Câmara Municipal de
Palência

Campanhas de divulgação
(sensibilização)

Restituição de direitos a menores vítimas do terramoto no Haiti
A Remar Haiti, conta com 5 anos de experiência trabalhando com menores em situação de
risco, nestes anos, o pessoal local conseguiu uma forte implantação e integração sociocultural
na zona, e a solicitação dos nossos serviços aumentou depois do terramoto ocorrido em
Janeiro de 2010.
Os acontecimentos recentes, agravaram a situação de abandono, desamparo e extrema
pobreza, dos menores que vivem na região onde a nossa ONG local presta auxílio. Por essa
razão, estabelecemos uma estratégia de intervenção social a fim de ajudar estes menores
vítimas do terramoto. Este trabalho, consiste em alimentar 200 menores, através de um
refeitório social, cuidados médicos e dar-lhes a educação básica integrando-os em 5 grupos
etários e nível de escolaridade nas instalações do Lar Jeshua e sede da Remar Haiti.

Montante concedido

17.538.99

Câmara Municipal de
Colmenar Viejo (Madrid)

Ajuda de urgência para o Haiti
Envio de contentores com urgência, para acompanhar a população afectada com: materiais
(alimentos, roupas, material sanitário, geradores, tendas, etc,)
Estamos oferecendo assistência alimentar, distribuição de roupas, etc; nas instalações do
nosso Centro.

Montante concedido
Montante concedido

9.608.00
7.395.00

CAN Caja Navarra
Câmara Municipal
Guadalajara

de

Programa de jovens solidários
A Remar, de há alguns anos para cá tem contado com a ajuda de pessoas voluntárias, que
viajam a fim de colaborar nos nossos projectos, no terceiro mundo, através do nosso
Programa VEMOS (voluntariado social). Temos recebido tanto a ajuda de particulares e/ou
pessoais. Esperamos que estes jovens, tomem consciência da problemática em que vivem os
menores no terceiro mundo, ao conviverem com eles e tomarem conhecimento das
diferentes situações pessoais.
Também esperamos, que assumam uma atitude proactiva diante desta problemática, e se
dediquem totalmente neste trabalho, com os menores. Se comprometam responsavelmente
no seu serviço no terreno. Proponham um plano para sensibilizar a população espanhola
acerca da realidade dos menores no terceiro mundo.

Montante concedido

6.720.00

Fundação de Cooperação e
cidadania (Castilla y Leon)

Abastecimento de água potável em El Salvador
O projecto consistiu na construção de um poço mecanizado para servir água potável a uma
povoação de 510 habitantes, residentes em Las Mulas, cantão EL Tinteral em El Salvador, as
quais não tinham acesso a esta infra-estrutura. Com a construção deste poço, conseguir-se-á
uma melhoria das condições de vida e de saúde das pessoas; reduzindo desta maneira os
riscos de enfermidades e melhorando as rotinas higiénicas.

Montante concedido

14.423.00

Comunidade de Madrid

DESPESAS

DESPESAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dinheiro enviado para as missões
Alugueres
Víveres
Fretes de contentores
Gasóleo
Tipografia
Impostos
Materiais de construção
Compra de materiais e envio de contentores
Deduções e Segurança Social
Compra de imóveis
Seguros
Reparações
Telefones fixos
Telemóveis
Compra de viaturas

Total das despesas em 2010

/

242.600.00
62.208.00
32.700.00
181.200.00
51.552.00
4.152.00
2.772.00
19.068.00
37.440.00
44.004.00
222.696.00
25.992.00
9.744.00
38.664.00
39.768.00
43.020.00
1.057.580.00

Todas estas despesas, são referentes ao sustento da obra social da REMAR em Espanha, e, às
contribuições da Remar Espanha, para a obra social em países do terceiro mundo. As entradas para
acudir a tudo isto, provém de donativos das delegações da Remar, nas diferentes províncias
espanholas e a entradas próprias.

Centros educativos

Refeitórios sociais

Lares REMAR

EMPRESAS COLABORADORAS

A todos OBRIGADO
www.remar.org
www.remar.pt

