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CARTA DO PRESIDENTE
Estimados amigos da Remar:
Com tristeza, por um lado, ao ver como se vão cumprindo os avisos
bíblicos, do quebrantamente mundial, por causa do caos económico
e as guerras que se tornam crónicas e as novas que se anunciam, que
manifestam a justiça divina, pois está escrito, em Provérbios 11:24:
“...Outro retém mais do que é justo, e empobrece”.

Sempre ao serviço de Deus e vosso.

Miguel Díez

Presidente Fundador da Remar
ONGD Internacional

Comovemo-nos diante da multidão dos desempregados, e das pessoas
à beira da pobreza, causando-nos, por um lado, ira santa, mas rejeitando
a insaciável avareza dos poderosos do mundo, que sem escrúpulos
de nenhum tipo, causam uma cruel injustiça social e, por outro, uma
profunda compaixão por aqueles que sofrem as consequências desta
barbaridade egoísta, impulsionando-nos, com maior coragem, para nos
unirmos em suas necessidades e sofrimentos, levando-nos a desfrutar
de um gozo profundo ao comprovar que Deus supriu e continua a
suprir, com grande abundância, para darmos de comer a muitos mais
milhares de pessoas do que no ano anterior, além de serem recebidos
nos nossos lares de acolhimento, a muitas famílias espanholas, que
ficaram literalmente na rua, comprovando a lei espiritual infalível de 2
Coríntios 9:6:
“O que semeia pouco, pouco também ceifará.”
pela graça de Deus, no ano 2011 vimos como cresceram os nossos
obreiros, adquirindo sabedoria e domínio próprio, demonstrando um
alto nível de maturidade, os quais dão um bom testemunho a todos
os estratos sociais, nos 70 países onde estamos manifestando o reino
de Deus e a Sua justiça. como resultado disso, recebemos um grande
número de reconhecimentos, donativos, provisões e apoios diversos,
tanto de empresas como de instituições governamentais, aos quais
agradeço, de todo o coração, pedindo ao nosso Pai Celestial que os
abençoe abundantemente.
Diante das convulsões sociais, que se multiplicam em todo o mundo,
estamos convencidos que temos necessidade de redobrar os nossos
esforços, em oração e trabalho, a fim de podermos socorrer a
muitíssimos fragilizados, que não podem, sobreviver neste mundo de
competição feroz e ficam desamparados, por essa razão continuamos a
contar com a tua valiosa colaboração.
Nossa audiência pública, confirma a gestão clara da Remar, e encontrase sempre à vossa disposição.
Com verdadeiro afecto, me ponho radiante à vossa disposição.
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Introdução

Como acontece em cada ano, os
nossos esforços vão na mesma
direção, renovamos o nosos
compromisso com os que mais
necessitam. a Remar acredita
no poder transfromador através
do esforço conjunto, a fim de se
conseguir um mundo mais justo, e
poressarazãoesteano,procuramos
sensibilizar todos os que estão ao
nosso alcance, estejam eles onde
estiverem, acerca da importância
da participação de todos, a fim de
provocarmos a mudança.
Também lhes recordamos que
sempre há algo para colaborar,
as crianças que estão em nossas
escolas nos mostram os seus
sorrisos, as mulheres o seu ânimo,
os homens a sua confiança, as
raparigas a sua esperança e
esforço.GeralmenteoSuléanossa
inspiração e nos mostram que
apesar dos tempos que correm,
não são um impedimento para
conseguir tornar realidade seus
sonhos de liberdade, progresso,
normalização e encaixe neste
mundo. A Remar cumpre 30
anos trabalhando com um
grande número de pessoas
comprometidas,
empresas,
entidades
colaboradoras
e
cidadãos e de forma especial

voluntários e voluntárias, que
são as mãos e a voz da nossa
Organização por todo o mundo,
que com a ajuda e o amor de
Deus, que com muito trabalho e
esforço colaboram na irradicação
da injustiça e da pobreza.
Podemos dizer que, o nosso
grande objectivo, é conseguir
que todos os seres humanos que
batem à nossa porta e que são os
nossos actores mais importantes,
possamdesfrutardos seus direitos
e de uma vida digna e segura.
A trajectória da Organização ao
longo destas três décadas é só
um número, comparado com as
alegrias,sorrisosdeagradecimento
e vidas recuperadas que temos
visto e também desfrutado.
Ainda assim, a nossa Organização
tem-se ajustado de acordo com
os tempos, as necessidades e as
pessoas. Inicialmente começou
com um trabalho dirigido à
reabilitação e inserção de homens
e mulheres dependentes do
álcool e das drogas. Hoje em dia,
estas iniciativas sofreram uma
mudança, e, sem deixarmos de
lado este trabalho, que nos deu
uma grande experiência neste
tipo de intervenções e de grandes
vitórias conseguidas, no processo

da reabilitação ao longo deste
tempo,amaisde225.000pessoas,
e que actualmente fazem parte
do nosso grupo de colaboradores
e amigos, que um dia bateram à
nossa porta solicitando ajuda.
Este número, sim é importante,
porquealémdeoutrosindicadores,
dão conta do grande impacto que
tem tido a nossa intervenção num
país, que sobretudo em finais da
década de setenta e princípios dos
anos oitenta, enfrentou uma época
turbulenta em muitos âmbitos e a
uma população e sociedade que
aguentou esta situação.
Olhando
para
trás
e
contextualizando a obra da Remar,
seria mais de um parágrafo,
mas em poucas palavras que
descrevam o princípio deste
trabalho nos permite pôr uma tela
de fundo e visualizar o porquê das
suas iniciativas futuras.
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No seu começo e consolidados
os Centros na cidade de Vitória
Álava, começa-se um trabalho de
expansão até Barcelona e Madrid
devido à grande solicitação.
em 1990 em virtude de um convite
declarado, a Remar começa a
sua atividade fora de portas no
vizinho Portugal, para isso foi
enviada uma equipa que pôs em
marcha Centros de Acolhimento
com o mesmo tipo de terapêutica,
obtendo uma acolhida e
resultados assombrosos.
Ainda durante os anos 90, a Remar
continua a expandir-se de forma
generalizada em todo o território
nacional, reafirmando-se a visão
internacional da Associação,
instalando-se em países como:
Peru, Guatemala, El Salvador,
Equador, Brasil, Argentina e
Nicarágua na América Central e do
Sul,cidadedeChicagonosEstados
Unidos e na Europa, Suíça, Áustria
e Reino Unido.
Em1999,dá-seumsaltoimportante,
nesta altura procuramos a entrada
no continente asiático, abrindo
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Centros em Hong Kong (China) e
Filipinas.
Os anos 2000 e 2001, dá-se
uma expansão considerável no
continente africano, onde se
abrem novos Centros em Burkina
Faso, Togo e Camarões.
A Federação de Associações da
Remar (F.A.R.), coordena, e é o
ponto de encontro de todas as
Associações que formam parte do
movimento REMAR.
No ano 2002, damos um
salto importante, ao iniciar as
nossas actividades na Austrália.
Continuamos a abrir Centros em
novospaísesdeÁfrica,comoBenin
e Congo.
A partir desta década os objetivos
centram-se em consolidar a
tarefa da reabilitação em todo
o território e na expansão dos
Centros de Reinserção, e é assim
qua nascem as oficinas e ateliers,
e inicia-se um novo caminho de
empreeendimentos para dar uma
oportunidades aos jovens e desta
maneira financiar a obra.

também surgem de forma quase
emancipada das atividades de
reabilitação, o desenvolvimento
de outras como a formação,
refeitórios sociais, e trabalho com
outras camadas da população,
como crianças e idosos.
Inicialmente a capacidade dos
centros de Vitória eram para 100
utentes, chegando a abrigar
hoje mais de 200.000 em todo o
território nacional.
A realidade atual do movimento em
Espanhaengloba17Associações,e
uma cobertura em 70 países, que
alcançam toda a obra social que a
Remar tem espalhada no mundo,
dessa forma, podemos dizer que
até ao ano de 2011 alcançámos
a mais de 4 milhões e meio de
pessoas em todo o mundo.

ONDE ESTAMOS
A Remar actua em 70 países, sem importar a
política, etnia ou religião; com o propósito de
que muitos possam alcançar uma vida digna,
oferecendo ajuda gratuita e imediata, onde
mais de 4 milhões e meio de pessoas têm
beneficiado directa ou inderectamente do nosso
trabalho, através dos seus diferentes projetos
de desenvolvimento social, sanitário, educativo,
alimentar, reabilitação, promoção da mulher
e sensibilização, com o objetivo de ajudar ao
desenvolvimento integral das pessoas.

Milhares de pessoas recebem diariamente alimentos, roupa e cuidados médicos em
nossos Centros. A nossa cobertura geográfica é muito ampla, assim como a identificação
das atividades que levamos a cabo, de acordo com os pedidos que nos são feitos, e nos
lugares onde estamos trabalhando, à ampliação dos projectos que estamos executando,
ou a catástrofes que requeiram a nossa intervenção seja ela imediata ou prolongada.
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QUE FAZEMOS
Atualmente as nossas linhas de actuação situam-se em três vertentes:
Apoio nas necessidades e serviços básicos
A ação humanitária
Atuando sobre os direitos das mulheres e crianças.
Ampliámos os nossos projectos de cooperação ao desenvolvimento, alcançando mais gente, trabalhando em
situações prioritárias, como a construção de grandes
infraestruturas, para a criação de aldeamentos de raíz,
onde sejam fornecidas as necessidades de habitação,
alimentação,saúde,educaçãoeformação.Estamemória
de 2011, sublinha o nosso compromisso comum pela
excelência, a transparência e a responsabilidade,
elementos essenciais para uma boa gestão.
O nosso compromisso com a sociedade, leva-nos a
atuar onde é mais necessária 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
setores, para que o fruto do nosso trabalho se converta
numa ajuda direta aos que dela precisam. Pedimos,
para termos para dar e fazermos chegar essa ajuda de
modo directo, através dos milhares de centros onde
acolhemos a marginalizados, crianças, mulheres e
idosos que se encontram em grave situação. Lutamos
para os ajudar a alcançarem um futuro melhor.
Oferecemos proteção total e ferramentas para o
seu crescimento pessoal, dando-lhes alimentos e
ensinamo-os a trabalhar, para que os consigam por
si mesmos, e nos mantemos ao seu lado durante o
tempo necessário, até que consigam sobreviver por si
mesmos.
Estamos comprometidos com os mais desfavorecidos
e por essa razão crescemos e avançamos, criando
novos centros de proteção, escolas, locais de recreio
e de atividades de tempo livre, envio de contentores,
empresas solidárias, distribuição de alimentos e
refeições, visitas a reclusos, formando e ensinando em
novos ofícios, influenciando na educação preventiva,
informação e sensibilização para a solidariedade.
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GENTE COM UMA META,
UM ÚNICO PROPÓSITO
A Remar, é composta por um grupo de pessoas
comprometidas, que com a ajuda e o amor de
Deus, lutamos com nosso trabalho e esforço
para erradicar a injustiça e a pobreza, e para
conseguir que todos os seres humanos possam beneficiar plenamente de seus direitos e
desfrutar de uma vida digna e segura. pessoas
com disposição, espírito de sacrifício, iniciativa
e entrega.
Os voluntários e voluntárias são as mãos e a
voz da nossa Organização, pessoas reais que
são um exemplo de solidariedade, confiança
e entrega, e animados na participação das atividades que se realizam nos diferentes países
onde atuamos.
A O.N.G. Remar, está há 30 anos a trabalhar
como “BURROS DE CARGA” com o único
objectivo de socorrer a muitos.
Se alguma coisas temos aprendido ao longo
destes anos, é que todos somos importantes
e necessários, mas ao mesmo tempo
insuficientes para tudo aquilo
que há para fazer.

PORQUE É QUE O FAZEPorque VEMOS, VAMOS... essa é uma
realidade que nos leva a agir, porque não
queremos fechar os nossos olhos aos que
clamam,fecharosnossosouvidosaosgritos
de dor, e a não ouvirmos o sofrimento sem
razão. Por isso um dos nossos lemas é:
“Porque vemos, vamos e fazemos”.
Porqueasnossasconvicções,nosimpedem
de fechar os nossos olhos diante da fome,
da marginalização e da miséria. porque os
nossos olhos veem o que sucede ao nosso
redor e nossas consciências nos obrigam a
atuar, e a darmos tudo de nós mesmos para
corrigir isso. Porque não podemos passar
ao lado diante da dor alheia, sofremos com
o que sofre. Porque acreditamos que um
mundo melhor é possível e necessário.
A
REMAR,
está
constítuida
fundamentalmente para dar ajuda moral,
cultural, material e espiritual a pessoas
marginalizadas socialmente. Esta ajuda
adapta-seàsnecessidadedecadaindivíduo,
e é de carácter voluntário e gratuito. Abrimos
asnossasportasatodoaquelequenecessita
sem qualquer discriminação e sem qualquer
interesse, que não seja o de ajudarmos a
que saia do problema, com os meios que
dispomos.

NUNCA DIREMOS NÃO
Em nossos planos de trabalho não existem limites quanto ao números de lugares, nem quanto ao tempo de permanência em nossos Centros, pelo que a nossa
perspetiva é de estar em constante crescimento. É a solicitação da nossa ajuda

A REMAR, tem como missão, melhorar as
condições de vida das crianças, das famílias
e comunidades em países e regiões mais
carentes. Fazêmo-lo através de projetos
auto sustentados de desenvolvimento
integral e atividades de sensibilização,
com a única finalidade de proporcionar
mudanças estruturais, que contribuam
para a irradicação da pobreza. Lutar contra
a marginalização, a fome, a carência
alimentar, a miséria, a enfermidade, o
subdesenvolvimento e a falta de instrução;
trabalhamos para desarraigar as causas
estruturais que as produzem: a injustiça, a
desigualdade na repartição de bens e as
oportunidades entre as pessoas e os povos,
a ignorância, os prejuízos, o isolamento, a
indiferença e a crise dos valores humanos e
cristãos.

REMAR Internacional
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30 anos apaixonados com o praticar
A REMAR, iniciou há 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 aos 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 bemestar da humanidade, por amor ao próximo.
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Não nos cansamos de fazer o bem
A REMAR, não vai cessar de
ajudar aos mais desfavorecidos.
Nestes momentos, em que os
desastres naturais, voltaram a
castigar as terras de países como o
Haiti e o Chile, confiamos na ajuda
divina para que os console, e nos
torne a todos participantes do
gozo de os ajudar.
Por isso continuaremos a

chamar
voluntários,
que
queiram ir compartihar os seus
conhecimentos e o trabalho
manual: médicos, educadores,
profissionais e outros etc.
Não nos cansamos de pedir
materiais, maquinaria, equipas
médicos,veículos,roupa,calçado,
medicamentos, arroz e tudo o
que se lhes possa enviar, desde

este repleto primeiro mundo, que
não se sacia de tanto ter, mas que
necessita dar, a fim de que possa
sentir-se cheio.
Continuaremos a trabalhar e
procurar recursos, para que eles
prossigam como boas sementes,
semeando-se e dando fruto com
abundância.

COMO FUNCIONAMOS
A REMAR, tem abertas as suas portas dia e noite, temos
um compromisso com os mais necessitados, canalizando
recursos humanos e económicos, que permitam aumentar
as expectativas de futuro, de todas estas pessoas, que
batem à nossa porta com necessidades urgentes. A
estas pessoas alimentamos, vestimos, educamos e lhes
proporcionamos o cuidado e a atenção que merecem,
formação profissional, dedicação e escutamo-los.
A REMAR, põe em marcha projectos de desenvolvimento,
iniciativasconcretasdirigidasaofinanciamentodeactividades,
especialmentededicadasàreabilitaçãoeatenção,solucionando
desta forma problemas específicos e melhorando situações.
Uma das tarefas mais importantes, é capacitar as pessoas que
participam no projeto, para que elas possam continuar as
tarefas de forma autónoma, depois de concluirem a fase de
apoio externo. Por isso, procuramos contar com as pessoas
dos diferentes países, para as prepararmos, ensinarmos e que
façam parte deste trabalho, uma vez que eles conhecem de
perto as necessidades de cada grupo etário.

REMAR Internacional
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COMO TRABALHAMOS
Uma Organização para a solidariedade. Remar é uma Organização Não Governamental de
Desenvolvimento (ONGD) cristã, que tem como objetivo principal melhorar as condições de vida das
crianças, das famílias e as comunidades dos países mais desfavorecidos.
Começámos o nosso trabalho em Espanha em favor das pessoas com problemas de dependência das
drogas, em 1982. hoje em dia, somos uma das principais organizações não governamentais espanholas,
dedicadas à cooperação internacional. Levamos a cabo um trabalho social e humanitário, na qual
a filosofia que impera, é a de contribuir para melhorar as condições de vida das pessoas, com menos
recursos e oportunidades. Uma das marcas que nos identificam é que as nossas acções, actividades e
programas, levados a cabo junto dos que necessitam, trabalhando em articulação, na realização dos
objectivos marcados.

Em todas estas zonas, identificamos
espaços de intervenção, onde
juntamente com as comunidades,
trabalhamos a longo prazo em
projectos que duram de dez a quinze
anos, tratando de impedir as causas
estruturais da pobreza, e apoiando
o fortalecimento dos relações e
solidariedade comunitária
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Além
disso,
nas
zonas
em
trabalhamos, realizamos
tarefas de assistência técnica
e económica em situações de
emergência, motivadas por uma
catástrofe natural, um conflito
bélico ou cualquer outro desastre
humanitário, que tenham que
enfrentar as populações.

aprendizado
de
técnicas
e
tecnologias
produtivas,
respeitando o meio ambiente,
e o acesso a informação útil
para o seu progresso. Na nossa
visão do aperfeiçoamento, os
protagonistas, tanto nos meios
como nos fins, são aqueles que
padecem as situações de injustiça.

Para conseguir um impacto real
e duradouro, que melhore a
qualidade de vida dos excluídos,
e estimule a sua dignidade, os
programas de desenvolvimento
integram os potenciais, as
estratégiaseexperiênciaspróprias
das comunidades pobres.

Por isso, as pessoas e as suas
capacidades, são a razão de ser do
nosso modelo de crescimento.
A nossa intervenção concentra-se
nas Áreas de Desenvolvimento
,e está associada a processos
de mudança a longo prazo.
Trabalhamos para promover
modificações substanciais, sobre
as condições de vida dos mais
desfavorecidos.

Fortalecemos as capacidades dos
que menos têm, e melhoramos as
relações que estabelecem a sua
realidade social.
Também compartilhamos
o

ONDE CENTRAMOS
A NOSSA AÇÃO
O nosso espaço de intervenção
são todas as situações de
desigualdade e exclusão que
existem.Nossocenárioéomundo
em que vivem os marginalizados.
O rumo estabelece-se desde
baixo, atendendo às realidades
sociais, e às comunidades
desfavorecidas. Acudimos onde
se vivem situações de injustiça
e exclusão, convivemos com
aqueles que as padecem,
identificamos as causas que os
levaram à pobreza e trabalhamos
para mudá-las.

REMAR Internacional
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FINS DA ASSOCIAÇÃO
Atuação de caráter social e altruista.
Reabilitação de Marginalizados em
geral, desfavorecidos, delinquentes,
que saídos das cadeias não têm para
onde ir, pessoas que padecem de
todo o tipo de dependências.
Ajuda aos menores de idade, que

com o propósito de que pessoas
que atualmente, por não terem
trabalho nem experiência, não
têm acesso a postos de trabalho,
possam aprenderuma profissão,
como:
Agricultura,ganadaria,mecânica,
canalizador, pedreiro, padeiro,
línguas, música, etc.
Dar conferências, e apresentar
filmes
em
colégios
e
universidades, de tipo cultural
e informativo, as quais
proporcionam uma informação
clara sobre os problemas da
droga, inadaptação social, luta
contra o racismo, etc, com base

abandonam as suas casas por
motivos graves ou por abusos e
maus tratos. Ajuda a mulheres em
situação de risco, abandono ou
maus tratos. Ajuda ao emigrante
tendo em vista a sua integração.
Prevenção da delinquência,
atendendo os desempregados,
pessoas inativas ou desalojados, e
que devido à fome podem cair na
delinquência.
Ensino de profissões e ocupações,
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objetiva, e procurando que a
informação chegue ao círculo
familiar, escolar, laboral e social.
Ajudaremos os idosos e orfãos,
criando asilos e lares para
crianças, com o objetivo de
acolher e ajudar de modo prático
,osquenãopossamseratendidos
noutros lugares, tanto espanhóis
como estrangeiros.
Cooperar no desenvolvimento
internacional.

O QUE TORNA
A REMAR DIFERENTE
30 anos enviando esperança
em contentores

A REMAR, envia mais de 100 contentores de 40 pés por
ano, de ajuda humanitária, a diferentes países de África,
América Central e do Sul e Filipinas, suportando os gastos do
frete e do conteúdo. Para reforçar o progresso e melhoramento
dos Centros Remar, nos países do Terceiro Mundo; Oferecer
ajuda humanitária a pessoas em situação de extrema pobreza,
em países com situações urgentes ou de catástrofe, mediante
a distribuição de roupa, alimentos, medicamentos e outros
artigos de primeira necessidade; Facilitar recursos materiais
para a criação, ampliação e melhoramento de projetos sociais
em diversas zonas onde a REMAR intervém.

30 anos alimentando: Não sonhos,
mas realidades nos
Refeitórios Sociais

A REMAR mantém nas zonas mais carenciadas, das cidades
de muitos países, refeitórios onde chegam milhares de
crianças, mães e idosos, para receberem comida diariamente.

30 anos estabelecendo colégios
gratuitos que promovem a educação
A REMAR, sustenta 30 colégios gratuitos em África, América
Central e do Sul, dando educação primária e secundária
a mais de 6.200 crianças, de fracos recursos e tirados da
marginalidade, que nunca tiveram a oportunidade de estudar.
A REMAR, concentra-se na educação e formação profissional,
destas crianças e adolescentes, com a finalidade de que eles
mesmos sejam os protagonistas do seu desenvolvimento,
dotando-os de aprendizagem e treinamento.

Auxiliamos a necessidade que ninA REMAR, sustenta refeitórios nas cadeias de vários países
africanos, onde os presos morrem, em consequência da má
alimentação. Mais de 7.000 reclusos, semanalmente, são
beneficiados com estes serviços.
REMAR Internacional
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30 anos salvando vidas em lares que defendem a
proteção dos mais desfavorecidos
A REMAR, tem abertos centenas de LARES DE PROTEÇÃO onde:
-

lares.
vés
-

Cuida, alimenta, veste e educa a mais de
6.500 crianças, orfãos ou entregues pelas
autoridades por maus tratos, e diversos
problemas, através de mais de 200
Dá atenção a mais de 3.500 familias, atrade 280 lares.
Socorre a mais de 3.500 mulheres, em
190 lares.

30 anos abrindo
consultórios médicos
A REMAR, tem abertos 20 hospitais de primeiros
socorros e clínicas, atendendo a uma população
superior a 6.000 enfermos.

30 anos abrindo centros de
formação profissional para
organizar gerações positivas e
ativas na sociedades
onde vivem
A REMAR, está criando escolas ou centros de formação
profissional, e contratando instrutores, para formar jovens, e
dar-lhes a esperança de uma vida melhor.

30 anos fundando empresas
solidárias que geram recursos
para estabelecer uma sociedade
mais justa
A REMAR, funda empresas que geram recursos para o
sustento dos lares. Empresas solidárias, que dedicam todos
os seus lucros à ajuda contra a fome e a injustiça: rastros,
empresas de alimentação, fábricas de detergentes e produtos
de limpeza, tipografias e empresas de publicidade.

16
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Beneficiados Invisíveis
Repartimos Toneladas De
Amor,
A Remar, só em Espanha, cada semana reparte mais de
4.900 sacos com alimentos, a famílias que se encontram em
situação de risco, sem trabalho nem sustento, incapacitados
para manter as suas casas, o que soma um total de 235.200
pessoas a beneficiar ajuda.

Somos Anjos da Rua
A Remar, só em ESPANHA reparte mais de 1.500 sacos
com alimentos, semanalmente, nas zonas mais carenciadas
das cidades onde vivem centenas de toxicodependentes,
prostitutas e vagabundos, o que supõe un total de mais de
57.600 pessoas ao ano.

O QUE NOS FALTA FAZER

Muito… a eficácia da nossa ajuda depende, de fazer bem e que possamos ver crescimento em nossos
beneficiários, isto é, incidir onde mais se note o impacto da nossa intervenção; cremos na continuidade
de projetos de saúde, aumentando assim a esperança de vida, educação, alfabetizando a população
adulta, e consequentemente a escolaridade dos menores, e de criar produção, isto é que não dependam
exclusivamente da agricultura e da indústria, ainda que, a agricultura no nossto caso, está presente a
nivel micro, o seu objetivo é favorecer o auto-abastecimento, com alternativas de formação em outros
trabalhos e favorecer o emprendimento.
Também constituiu um desafio, prepararmo-nos melhor ante a intervenção do que é urgente, que
deixa tantas pessoas desprotegidas, e que prolongam e agravam essa situação de pobreza, risco e
vulnerabilidade, que requer uma intervenção idónea e de acompanhamento por determinado tempo,
passada a urgência.
Desde o começo, que temos planeado “nunca dizer não”, e neste tempo, a experiência ensina-nos, que
trabalhar de dia e de noite, e não fechar as nossas portas, tem beneficiado muita gente. A sociedade
em geral, por vezes, não percebe a importância da participação conjunta de todos, para a mudança. A
sensibilização neste sentido, será uma das diretrizes que aparecem de maneira transversal, em todos os
nossos movimentos.
REMAR Internacional
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VIDAS SALVAS

MAIS DE 4 MILHÕES E MEIO
DE BENEFICIADOS E
ATENDIDOS
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MAIS DE 140.000 CRIANÇAS
RESGATADAS DA MORTE

José de Jesús, chegou à Fundação Remar, no ano 2007 transferido do Hospital Robert Ridge Cabral, da cidade
de Santo Domingo, na República Dominicana. Sua mãe tinha falecido com HIV, e seu pai abandonadou-o.
Sua avó, uma senhora idosa, que vive em pobreza extrema, não podia cuidar da criança, que também é,
portadora de HIV, além disso sofria de denutrição, pneumonia, inflamações várias etc.

Durante o primeiro ano, que José de Jesús esteve
no Lar Sanisi da Fundação REMAR, teve que ser
levado ao Hospital inúmeras ocasiões, uma vez
que a sua saúde era débil, e em várias ocasiões
esteve mesmo à beira da morte. Apesar disso
Deus operou um milagre nele, e pouco a pouco
foi ganhando peso, o seu crescimento físico e
emocional foi melhorando, até se estabilizar e
converter-se num menino portador de HIV, mas
saudável.
Atualmente tem 6 anos, está na pré-primária
num Colégio da Fundação REMAR, é um
bom estudante, muito inquieto, tem um bom
desenvolvimento motriz, e continua fazendo os
tratamento antiretrovirais.
José de Jesús, é um miúdo mais do Lar Sanisi, que
foi resgatado da pobreza extrema e da mortalidade

José De Jesús
com 6 meses
ao
chegar à
Fundação
REMAR

4 anos
depois de ter
chegado ao
Lar Sanisi da
Fundação
REMAR

José De Jesús
REMAR Internacional
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MAIS
DE
6.000
CRIANÇAS
COM VIDAS
Salvador
2 dIas depois
de ter chegado
à Fundação
REMAR

Salvador 5
meses
depois de
ter chegado
ao Lar
SANISI da
Fundação
REMAR

O caso do Salvador, é como o caso
de muitas crianças que chegaram aos
Lares SANISI da Fundação REMAR,
na República Dominicana. A mãe do
Salvador, é portadora de HIV e vive
em condições de extrema pobreza, o
menino nasceu com HIV, e foi internado
várias vezes, no Hospital da província,
em condições de subnutrição, febres,
pneumonia. Os médicos observam que
a mãe do pequeno, não está capacitada
mentalmente, para cuidar do filho, já que
em várias ocasiões foi vista a beber do
biberão do filho.
Salvador,ingressanoLarSANISIdaFundação
REMAR, com 5 meses e 3 kilos de peso. A
medicação antirretroviral, estava-lhe a ser
administrada em comprimidos e o menino
não podia tomá-la. Ao entrar no programa
do Lar SANISI, imediatamente é avaliado
pelo pessoal médico, que em união coa
COPRESIDA (Comissão Presidencial para a
Sida) dão-lhe o tratamento antirretroviral de
acordo com a sua idade, e começa o processo
de melhoría da sua condição física.
Atualmente o Salvador, tem 10 meses de
idade e pesa 11 kilos. É uma criança que
cresce segundo a sua idade, tem um bom
desenvolvimento motriz, e não mostra
indícios de problemas mentais, segundo
os seus antecedentes familiares. Se este
pequeno não tivesse ingressado no Lar
SANISI,épossívelquepassadopoucotempo,
tivesse falecido.

Salvador
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MAIS DE 65.000 MENINAS
SALVAS DO ABUSO SEXUAL
Chamo-me CLAUDIA QUEREMA GUAITIA, e nasci em El
Beni, Bolívia, há 17 anos. Tenho um filho de 3 anos que se
chama Caleb, e é fruto da violação que sufri por parte do
meu pai. Tudo começou quando eu tinha 10 anos. O meu
pai começou a beber, e chegava a casa embriagado, e me
acariciava. Eu rogava-lhe que não abusasse de mim, mas
ele batia-me e ameaçava-me, com matar-nos a mim e à
minha mãe. Cada dia tornava-se mais agressivo, até que
me violou.
A minha mãe foi à Proteção de Menores, que ordenou a
minha entrada num lar, e graças a Deus, me trouxeram
para a REMAR, em Santa Cruz de la Sierra, onde me
atenderam e receberam com grande amor. DEUS e a
REMAR me tornaram feliz e digna. Agora Deus está
em minha vida e na vida do meu filho. OBRIGADO

Claudia E Caleb

REMAR Internacional
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MAIS DE 165.000 CRIANÇAS
ESCOLARIZADAS

O meu nome é Edouard, tenho 7 anos. Vim para a
Remar porque a minha mãe morreu jovem, pois tinha
contraído uma enfermidade chamada SIDA, da qual
muita gente, morre em África. O meu pai não podia
cuidar de mim e trouxe-me para a Remar, onde
recebo medicamentos, pois a minha mãe contagioume com a sua enfermidade. Estou forte e são, faço
uma vida normal como os outros rapazes, estudo na
escola que a Remar tem na quinta em que vivemos, e
gosto de estar aqui com os meus amigos. Tenho uma

Edouard
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MAIS DE 35.000 CRIANÇAS
GRADUADOS NA
PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA:
Chamo-me Celine, vivo num Lar da Remar, desde que a
polícia me encontrou numa lixeira, com apenas uns meses
de vida.Sou muito feliz aqui, ainda que sofra de epilepsia, e
esteja mais atrasada na escola que os outros colegas do Lar,
mas estou para ir para uma escola apropiada para mim, onde
sei que vou aprender muito mais.

Celine
Só na Guatemala, a Remar reconheceu mais de 1.100 crianças:
Pré-primária, primária, ensino básico, bacharelato, contabilidade,
magistério e secretário bilingue

REMAR Internacional
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MAIS DE 150.000 PRESOS
SALVOS DE UMA MORTE
CERTA POR CAUSA DA FOME EM
A Remar, acompanhou-os na sua reclusão, dando-lhes alimentos e roupa.
Antes de acudir a estas cadeias para
dar alimentos, morriam de fome 3 presos cada semana; desde que a Remar
oferece este auxílio, nenhum. No Paraguay, a Remar, atende 480 reclusos
integralmente, tendo em vista a sua
reabilitação. Prato de comida.

O meu nome é Boxan, e com meu companheiro
Yanka Bata, estou numa cadeia africana. Somos
produto das ruas do nosso país, e o consumo de
drogas nos levou a cometer alguns delitos. No
tempo que passámos na cadeia, perdemos muitos
kilos, porque aqui não há mais que uma sopa por
dia, para enganar o estômago. Aqui na cadeia só
há lugar para 1.500 reclusos e já somos 7.000, este
lugar é espantoso. A pele tem sofrido alterações
nestes meses, há enfermidades muito más aqui
dentro, os que não comem sentem-se debilitados, e
logo adoecem. A lepra na cadeia é normal entre nós,
pelo que temos que ir muitas vezes ao hospital.
Hoje, como em outros dias vieram aqui uns brancos

da REMAR, dizem que são espanhóis e
portugueses, e que o seu Deus, Jesus, está
perto em cada um de nós, e é por isso que
querem dar-nos de comer. Não compreendo
como podem ver Deus em nós, mas comer, é
o básico para qualquer homem, e todos temos
direito de o fazer. Se eles me dão de comer,
significa que tenho valor como ser humano, e
que lhes interesso, sendo importante também
para Deus, Ele pode ajudar-me. Estes homens
querem que peçamos ajuda a Deus, e que
mal nos pode fazer isso, e porque quereriam
enganar-me, dão-me de comer, sem esperar
que eu lhes possa pagar, me levantarei e orarei
com eles. Desejaria que tudo tivesse sido
diferente, e verdadeiramente não sei como se
pode conseguir, mas quando se volte a abrir
outra vez a porta para mim, necessitarei de
muita ajuda para não voltar nunca mais a este
lugar.

Boxan
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MAIS DE 50.000 MULHERES
LIBERTAS DA
PROSTITUIÇÃO E QUE
DEIXARAM AS RUAS

Mulheres maltratadas que reconstruiram a suas vidas e a dos seus filhos
O eu nome é Juana Isabel Valeriano, e tenho 33 anos. Ingressei na REMAR

quando a minha vida estava dominada pelas drogas, pelo álcool e pela
prostituição. O meu companheiro, empurrava-me para o abismo e eu
continuava com ele, apesar de me agredir constantemente, e me oferer a
outros homens por dinheiro. Ele maltratava-me psicologicamente, e não
cumpria as suas obligações como pai, mantinha-me sem dinheiro nem para
dar de comer aos meus filhos. Quando nasceu o nosso quarto filho, deu-me
uma sova muito grande, quando procurei impedir que batesse nos meus
filhos, fiquei tão maltratada e dorida que ele fugiu, ao ver-me sangrar.
Ingressei na REMAR, agora posso dizer que Deus, mudou a minha
vida e a dos meus filhos, agora vejo o mundo como um lugar melhor.
Graças a Deus e à REMAR que me têm resgatado das trevas… porque
tenho uma nova vida.

Juana Isabel Valeriano

REMAR Internacional
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MAIS DE 225.000
TOXICODEPENDENTES
REABILITADOS E
INSERIDOS NA
SOCIEDADE

O meu nome é Francisco de Asís Gómez, e nasci em El Pozo del Tío Raimundo, um bairro de Vallecas,
em Madrid. O meu pai era um homem violento e infiel, que debaixo do efeito do álcool, se convertia
num déspota. Na minha casa eram habituais os gritos, pancada, palavrões, humilhações e sangue.
Muitas vezes presenciei, o modo como ele batia na minha mãe, de forma irracional, na cara e no
corpo, e o sangue manchava as paredes e o chão. Meus pais separaram-se, e meu coração de 7 anos,
quebrou-se em mil pedaços, apesar da vida junto do meu pai ser um terror. Com dez anos injetei a
minha primeira dose de heroína, ainda que não foi uma experiência muito agradável, mas uma queda
a pique... A violência crescia dentro de mim, e aos 16 anos, chegava a ingerir até 120 comprimidos
de anfetaminas, e acabei muito doente, sofrendo hemorragias e ferido de morte, a tal ponto que
os médicos me expulsaram, devido ao mau estado em que me encontrava. Envolvi-me em roubos
violentos e em muitos outros delitos, e juntamente com aquela que hoje é minha esposa, e mãe dos
meus oito filhos, fomos levados à esquadra uma e outra vez, até que nos ofereceram a oportunidade de
ingressar na Remar. Já passaram 22 anos, hoje casado com aquela jovem “companheira nas drogas e
mãe dos meus 8 filhos”, servimos ao Senhor neste Ministério de misericórdia, os CENTROS REMAR,

Francisco de Asís Gómez
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MAIS DE 140.000 JOVENS
HABILITADOS EM
NOSSAS OFICINAS DE
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Sou Tatiana Aguino, tenho 23 anos, e nasci em El Salvador. Cresci num lar
desfeito, com uma mãe dependente das drogas, o que a levou a entrar
nos centros Remar, e nós juntamente com ela. Eu tinha dez anos e ali a
minha mãe ficou livre das drogas, graças a Deus. Faz agora sete anos, e
decidi ficar na Remar, como colaboradora a servir a tempo inteiro, e devido
a isso pude viajar para Espanha, e aprender uma profissão: a de tapeçaria.
Restauramoscadeirasesofásqueaspessoasnãoquerem,parapodermos
vender nas nossas lojas, de móveis novos e usados a um preço muito
acessível, a pessoas com poucos recursos. Estou feliz e agradeço a Deus e
à Remar, por esta oportunidade de realizar esta formação profissional tão
boa para mim, e sentir-me útil para ajudar com o meu trabalho, a muitos
que necessitam.

Tatiana Aquino

REMAR Internacional
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Atividades e
Programas - áreas de atuação
Deixemos que os nossos projetos falem por nós
Os serviços sociais e de assistência, em que participa a REMAR INTERNACIONAL, em todas as suas
sedes, podem-se englobar em vários programas distribuídos como se segue, por área de atuação:

1. ÁREA ASSISTENCIAL: Atenção específica a grupos desfavorecidos

Lares
Ter um teto, é uma das primeiras necessidades que temos começado a cobrir. A Remar, conta com
um número amplo: mais de 2.000 centros de acolhimento e/ou proteção para diferentes grupos.
Estes lares, não só suprem a necessidade de habitação, como também proporcionam cuidados,
alimentação, formação e capacitação, proteção, vestimenta e educação a mais de 6.500 crianças
órfãs, em situação de abandono, ou entregues pelas autoridades devido a maus tratos ou diversos
problemas, todos atendidos em mais de 260 lares.

Nesta área a REMAR centraliza as suas atividades de
atenção específica aos grupos mais desfavorecidos
através dos seguintes programas:
28
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Programa de Reabilitação
A REMAR, desde a sua fundação, dá uma ênfase especial na luta
contra a dependência das drogas, sendo hoje o programa central
das atividades da associação. Motivados pela falta de soluções, por
parte das instituções que participam nesta problemática, no ano de
1982, põe-se em marcha o primeiro centro de acolhimento a pessoas
toxicodependentes. Atualmente a REMAR INTERNACIONAL,
cuenta com 565 centros de reabilitação em todo o mundo, dos
quais 183 deles encontram-se em Espanha.

EUROPA
ÁFRICA
AMÉRICADONORTE
AMÉRICA CENTRAL
AMÉRICA DO SUL
ÁSIA
OCEÂNIA E ISRAEL
TOTAL

CENTROS

PESSOAS

270
61
13
56
155
8
2
565

3402
1694
154
1636
2813
170
30
9899

Programa de cuidados à infância
A presença das crianças, a maioria são filhos de
pessoas em tratamento nos centros REMAR, que
estavam em risco evidente de repetir nas suas vidas,
as experiências dos seus pais, e outras circunstâncias
alheias em que se encontraram. Despertaram na
associação uma sensibilidade especial, para tentar
distanciá-los deste tipo de situações em que viveram.
A REMAR, concede assim à infância, o marco principal
de atuação, sendo uma das maiores preocupações
da associação, dada a extrema vulnerabilidade a
que estão expostas estas crianças. Atualmente a
REMAR INTERNACIONAL, conta com 268 centros
de cuidados à infância, em todo o mundo, que ajuda
a mais de 6.100 menores.

EUROPA
ÁFRICA
AMÉRICADONORTE
AMÉRICA CENTRAL
AMÉRICA DO SUL
ÁSIA
OCEÂNIA E ISRAEL
TOTAL

CENTROS

PESSOAS

96
78
0
51
40
3
0
268

1165
2106
0
1829
1012
75
0
6187
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Programa de cuidados às famílias
Como consequência do desenvolvimento e bons resultados
obtidos, nos processos de reabilitação de toxicómanos e
alcoólicos, deparamos que muitos têm esposa/o e filhos,
e que é necessária a restauração familiar, deteriorada como
consequência das drogas. Esta situação nos levou à criação
de centros familiares. Nosso anseio é a formação de pessoas
exemplares, que sejam úteis à sociedade, e cremos que este
trabalho, tem de começar no núcleo social básico e primário
que é a família. Atualmente a REMAR INTERNACIONAL, conta
com 258 centros de cuidados à família em todo o mundo, que
beneficia a mais de 4.000 pessoas.

CENTROS

PESSOAS

112
33
9
33
63
6
2
258

1522
557
110
470
1278
52
17
4006

EUROPA
ÁFRICA
AMÉRICADONORTE
AMÉRICA CENTRAL
AMÉRICA DO SUL
ÁSIA
OCEÂNIA E ISRAEL
TOTAL

Programa de cuidados à Juventude
(adolescentes)

CENTROS
EUROPA
ÁFRICA
AMÉRICADONORTE
AMÉRICA CENTRAL
AMÉRICA DO SUL
ÁSIA
OCEÂNIA E ISRAEL
TOTAL

20
37
0
20
22
0
0
99

PESSOAS
600
709
0
490
503
0
0
2302

A REMAR, está empenhada em ajudar
cada vez mais os jovens, contribuindo com
os meios e o esforço necessário. Por isso
continuamos a criar centros de formação,
para a sua preparação para o mundo laboral
e a sua educação em profissões e ocupações.
Continuamos a inaugurar oficinas de
carpintaria, mecânica, pintura, canalização,
pedreiros, padaria, ganadaria, agricultura, etc.
O programa desenvolve-se em duas linhas
básicas, que vêm definidas pela criação de
clubes juvenis, e, pela criação de cursos de
treinamento dados nos próprios centros,
ambas apoiadas por um acompanhamento
de proximidade, por possíveis situações
problemáticas que possam surgir.
Atualmente, a REMAR tem 99 centros de
cuidados à juventude, do qual beneficiam mais
de 2.300 adolescentes, em todo o mundo.
30 deles em África, continente onde maior
dedicação e esforço consagra a associação
na sua tarefa de atenção aos adolescentes.
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Programa de Cuidados à mulher

(Mães, Direitos das mulheres, filhos e filhas)
A desigualdade entre homens e mulheres
não é segredo para ninguém, nem é um
mal exclusivo dos mais pobres, só que
entre eles agrava-se. Aqui a Remar, quer
incidir a sua atividade, no difícil que é
desmontar essa estrutura tão forte, que
leva as mulheres a ser mais vulneráveis,
a ser as mais pobres do planeta, e que no
fim de contas, vivem numa situação que
as impede romper com estas amarras de
submissão global, que sofrem.

A nossa organização, sempre foi universal na hora de dar cobertura, o que também é verdade, é que não
podemos desconhecer a realidade das mulheres no mundo, e, reconhecer o potencial de desenvolvimento que
elas possuem. Neste sentido, o nosso objetivo não é só conseguir o aperfeiçoamento individual das mulheres,
porque sabemos que por detrás delas estão os filhos, sua comunidade e a sociedade. É por isso que sabemos
que com a ajuda do compromisso feminino, superamos as nossas iniciativas e o impacto é ainda maior nas
famílias, e por conseguinte, na sociedade.

EUROPA
ÁFRICA
AMÉRICADONORTE
AMÉRICA CENTRAL
AMÉRICA DO SUL
ÁSIA
OCEÂNIA E ISRAEL
TOTAL

CENTROS

PESSOAS

28
33
2
15
44
3
0
125

241
588
35
345
1121
40
0
2370

Entre as nossas atividades, está a criação de centros de acolhimento, com o objetivo fundamental
de proporcionar às mulheres um espaço seguro, com um ambiente de igualdade e com ferramentas
para o seu aperfeiçoamento. Em Espanha adotou-se uma expressão, “teto de vidro”, refere-se aos
obstáculos invisíveis, que impedem as mulheres de alcançar as suas metas profissionais e pessoais.
Pois nós, além de nos juntarmos a esta luta, também proporcionamos em 124 centros, ajuda a mais
de 2.200 mulheres em dificuldade, devido à sua situação de abandono, viuvez, vítimas de maus tratos,
prostituição, ex-reclusas acompanhadas algumas de seus filhos, conseguem “um teto”, procuraremos
que não seja de “vidro”. A REMAR, criou uma rede de centros de acolhimento, onde poderão ser
atendidas. Desde estes centros, atendemos, cuidamos, e lhes damos formação através de ateliers de
instrução, como: costura, cozinha, tapeçaria,.. ao mesmo tempo que se lhes assegura o cuidado e
educação de seus filhos, com a vontade de poder chegar a estabilizar as suas vidas, e lhes devolver
a dignidade que pensam ter perdido, e, que lhes permitirá desenvolverem-se adequadamente na
sociedade.
REMAR Internacional
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Programa de Cuidados à Terceira Idade
(idosos)

idosas em situação de abandono ou necessidade. O
programa de cuidado à terceira idade, desenvolvese, através de atividades de assistência domiciliária,
para os idosos dependentes e doentes, sem atenção
por circunstâncias familiares, que requerem cuidados
permanentes; atividades de integração de anciãos, que
tenham capacidade de colaborar na associação; centros de
cuidados a idosos: residências de anciãos.
O envelhecimento da população, assim como
um aumento das situações de dependência
e o baixo índice de natalidade, fazem que a
sociedade procure serviços de apoio para um
importante sector da população: as personas

Atualmente a REMAR INTERNACIONAL, tem 15
centros de cuidados a idosos, que prestam cuidados
a mais de 600 anciãos, já que se trata de centros
pequenos, entre 30 a 60 idosos, 3 destes centros estão
na Argentina.

CENTROS

PESSOAS

3
2
0
4
6
0
0
15

100
220
0
175
124
0
0
619

EUROPA
ÁFRICA
AMÉRICADONORTE
AMÉRICA CENTRAL
AMÉRICA DO SUL
ÁSIA
OCEÂNIA E ISRAEL
TOTAL

2. ÁREA DA SAÚDE: Centros de saúde

Entre os Programas de Saúde inclui-se:
• As visitas hospitalares e
domiciliárias, a pessoas que
se encontram em situação de
abandono ou que tendo pessoas
que os ajudam, necessitam
apoio. Trabalhos realizados por
voluntários em hospitais e lares
de idosos que vão desde a simples
visita, ao cuidado mais ou menos
intensivo dos enfermos.
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• Assistênciasanitáriaprimária,nos
lugares onde a REMAR conta com
clínicas ou postos de assistência
próprios, como em Guatemala,
Nicarágua, Peru, Angola, Burkina
Faso... com o fim de combater as
enfermidades e propagação de
epidemias comuns, nestes países,
assim como dar informação
oportuna para a prevenção e
controlo sanitário.

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

Atualmente a REMAR INTERNACIONAL conta com 20 centros
de saúde, dos quais 2 estão no Burkina Faso, auxiliando
a mais de 5.400 pessoas.
EUROPA
ÁFRICA
AMÉRICADONORTE
AMÉRICA CENTRAL
AMÉRICA DO SUL
ÁSIA
OCEÂNIA E ISRAEL
TOTAL

CENTROS

PESSOAS

1
7
0
5
7
0
0
5

150
1290
0
1390
2570
0
0
5400

3. ÁREAS DE EDUCAÇÃO: Colégios e Centros ou ateliers de Formação
A Remar crê na importância da educação, como ferramenta de desenvolvimento. Assim nasceu a iniciativa de
criar Centros Educativos, que resolvam não só a necessidade de escolarizar as nossas crianças, acolhidas nas
casas-lar, e que ao mesmo tempo seja uma estratégia de ação, para beneficiar a população em idade escolar
nas comunidades onde atuamos.

Programa Educativo
Os Colégios da REMAR, tomam a iniciativa de
criar centros educativos, que resolvam não só a
necessidade de escolarizar as nossas crianças,
acolhidas nas casas-lar, e que ao mesmo tempo
sejam uma estratégia de ação, para beneficiar a
população em idade escolar, nas comunidades
onde trabalha a Associação. É assim como a
REMAR abre colégios em: Angola, Burkina Faso,
Moçambique, Guatemala, El Salvador, Nicarágua,
Colômbia, Equador, Peru... onde atende a
população infantil dos lares, e as crianças da
comunidade oferecendo educação pré-primária,
primária e secundária.

É preciso dizer que os beneficiários são duplamente
vulneráveis, estas crianças que além de não terem
recursos, sofrem discriminação por abandono,
órfãos ou doentes com sida. Para poder dar
proteção integral aos desfavorecidos, a Remar,
responsabiliza-se pela educação deles nos centros
de acolhimento, ainda que a nossa organização
não tenha escola na zona, assume os gastos do
material didático necessário.

Atualmente, damos educação a um número
superior a 7.100 crianças, em 30 centros escolares,
com projetos de ampliar os centros já existentes,
e criar novos, para dar resposta à enorme procura
educativa, que existe nestes lugares.

EUROPA
ÁFRICA
AMÉRICADONORTE
AMÉRICA CENTRAL
AMÉRICA DO SUL
ÁSIA
OCEÂNIA E ISRAEL
TOTAL

CENTROS

PESSOAS

0
13
0
9
5
3
0
30

0
3700
0
2310
1092
29
0
7131
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Programa dos Centros de Formação ProfissioPara a Remar, é muito importante a continuidade
na educação dos jovens, que vêm das nossas
escolas ou dos centros de reabilitação, para os
quais os C.F.P. são imprescíndiveis, para favorecer
a sua inserção social. A Remar, criou e continua
a criar Centros de Formação, que garantam o
seu desenvolvimento social, que é a oportunidad
que têm, para construir uma vida melhor. A
REMAR, empenha-se em ajudar os mais jovens,
contribuindo com os meios e o esforço necessário,
para a sua integração, tanto social como laboral,
na aprendizagem de uma profissão.
Atualmente a REMAR INTERNACIONAL, conta
com mais de 230 centros de formação em todo
o mundo, dos qual beneficiam mais de 6.200
jovens.

CENTROS

PESSOAS

89
63
0
22
64
0
0
238

730
2075
0
1010
2465
0
0
6280

EUROPA
ÁFRICA
AMÉRICADONORTE
AMÉRICA CENTRAL
AMÉRICA DO SUL
ÁSIA
OCEÂNIA E ISRAEL
TOTAL

Tendo a nossa associação duas linhas básicas,
que veem definidas pela, criação de clubes
juvenis e pelo ensino de profissões aos jovens,
ambas apoiadas por um acompanhamento
de proximidade, por possíveis situações
problemáticas que possam surgir.
O objetivo principal consiste em: promover
iniciativas que tornem proveitoso ao jovem o seu
tempo livre, assim como a sua integração num
ambiente socialmente são, no qual não se premeie
os mais qualificados, deixando de lado os que têm
mais dificuldades, mas que todos possam ter um
lugar adequado, e um ambiente propício para a sua
própria aceitação e aproveitamento.

4. ÁREA SOCIAL: Refeitórios e Cuidados Prestativos
A REMAR, dispõe de mais de 270 locais sociais, onde as equipas humanas da Associação, formadas
por voluntários auxiliam e prestam serviço diário, aos mais necessitados:

Programa: Anjos da Rua
É uma Campanha permanente e que dura todo o
ano. Diariamente, uma furgoneta com uma equipa de
três ou quatro voluntários, encarrega-se de distribuir
alimentos e conversar com os toxicodependentes.
As pessoas que decidem ingressar no programa,
nesse mesmo instante são levados para os centros
de primeira fase, onde tomam banho, recebem roupa
limpa, e começam a sua etapa de desintoxicação.
Através destas atividades, a REMAR, entra em
contacto com os favorecidos pelos nossos programas,
de ajuda a toxicodependentes, e todo o tipo de
pessoas em situação de risco ou de exclusão social.
Como resultado deste trabalho realizado ao longo
destes 30 anos, ingressaram nos nossos centros
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REMAR, mais de 1.500.000 de pessoas
em todo o mundo, os quais beneficiaram e
beneficiam dos nossos serviços.

Refeitórios Sociais
A REMAR, através de mais
de 115
refeitórios
sociales, atende a mais
de 13.600 pessoas sem
recursos.Servimos alimentos
e sustento, às pessoas mais
desfavorecidas da sociedade.

EUROPA
ÁFRICA
AMÉRICADONORTE
AMÉRICA CENTRAL
AMÉRICA DO SUL
ÁSIA
OCEÂNIA E ISRAEL
TOTAL

CENTROS

PESSOAS

11
35
8
13
42
2
2
115

750
5420
800
1465
5110
200
75
13820

Refeitórios Sociais nas cadeias
Outra iniciativa, que está há muito tempo
funcionando, e que vale a pena pelo impacto
que produz, é o trabalho nas cadeias, onde
também a Remar, tem refeitórios abertos,
em vários países africanos, e onde reclusos
morrem em consequência da má alimentação.
Mais de 6.600 presos, semanalmente
beneficiam deste serviço.

CENTROS
EUROPA
ÁFRICA
AMÉRICADONORTE
AMÉRICA CENTRAL
AMÉRICA DO SUL
ÁSIA
OCEÂNIA E ISRAEL
TOTAL

0
17
0
0
2
0
0
19

PESSOAS
0
6250
0
0
630
0
0
6880
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5. ÁREA DE SENSIBILIZAÇÃO
A REMAR, edita publicações periódicas, dando a conhecer as suas atividades e trabalho social,
realizados em todo o mundo. Igualmente organiza congressos anuais, campanhas em cidades por
todo o mundo, para conseguir novos sócios colaboradores.
Por outra parte, a REMAR, conta com meios de comunicação próprios, que para além de difundir
as atividades e ações levadas a cabo por cada sede local da REMAR, com notícias, reportagens e
entrevistas de rádio, tributam uma atividade aos voluntários, que decidem pôr as suas vidas ao serviço
da obra social da REMAR.

Outros programas e ações solidárias:

• PAN REMAR

(programa de apadrinhamento de crianças)

É um programa que apadrinha crianças, e que funciona há 10 anos. Quando começámos a trabalhar
com crianças nos países do Terceiro Mundo, demos conta que a primeira necessidade delas, era pão,
sim, pão de trigo ou de centeio; podíamos dar-lhes todo o nosso carinho, mas não o receberiam se
antes não alimentávamos seus desnutridos estômagos, e para isso faziam-nos falta meios económicos.
Portanto a nossa resposta imediata, foi enviar juntamente com obreiros, toda a ajuda material que pudemos,
atividade que continuamos a desenvolver, de tal maneira que estamos aumentando constantemente o envio
de alimentos, roupa e materiais para os diferentes países.
Um dia considerámos, que o que estávamos a fazer, era bom, mas podíamos permitir que também
outros pudessem participar, compartilhando os seus meios com os mais necessitados, e assim nasceu
o P.A.N. (Programa de Apadrinhamento de Crianças).
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• VOLUNTARIADO
(v.e.m.o.s.)

A REMAR, está formada por um conjunto de
pessoas que, com o seu trabalho e esforço diário,
faz com que a Organização olhe o futuro, e se
adapte às mudanças e à realidade do mundo atual.
O trabalho que realizam estas equipas, é polivalente
e diversificado, e requer pessoas flexíveis,
versáteis e comprometidas. A REMAR, conta com
mais de 30.000 voluntários, que na sua maioria,
foram primeiramente ajudados a sair de situações
precárias, e que, decidem amparar outros, para os
ajudar também a sair da sua situação de exclusão
social.

REMAR Internacional
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FONTES DE FINANCIAMENTO

Ofinanciamentodanossaatividadesocial,realiza-seatravésdosrecursosgerados,pelasdelegaçõesnasnossas
lojas, ao largo de toda a península. As quais geram recursos, através da compra e venda (em lojas ou rastros)
de móveis novos, usados e roupa.
Esta angariação de recursos, das delegações, materializase em donativos, de cerca de 20% do que chega à
Remar Espanha, que os administra segundo as directrizes
estabelecidas, dedicando-os ao financiamento de projectos
nacionais, internacionais ou devolvendo parte destes
donativos, às delegações, para que estas 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 projetos
levados a cabo pela ONG, inaugurando anualmente novas
empresas, que dedicam todas as suas receitas para o sustento

• 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 gado
• 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

Outras fontes de angariação de recursos podem vir 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.

A totalidade dos recursos obtidos destinam-se ao desenvolvimento
dos seus objetivos sociais.
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EMPRESAS SOLIDÁRIAS

Esta iniciativa é muitíssimo importante,
e mereceria um capítulo à parte, porque
os centros de formação profissional,
complementam-se com a criação das
Empresas REMAR, que tornam visíveis
as iniciativas de formação, e sobretudo
que, ao fundar estas empresas, geramse 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 objetos novos e usados), empresas
de produtos alimentares, fábricas de
detergentes e produtos de limpeza,
tipografias e empresas de publicidade.

REMAR Internacional
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A REMAR É PIONEIRA
NESTE TIPO DE INICIATIVA
Empresas de economía solidária: Híper-Rastros nascem, no quadro da organização Remar Internacional que há trinta
anos, favorece o desenvolvimento, dando uma oportunidade aos mais desfavorecidos.
A nossa atividade obedece a um novo modelo de empresa, com uma economia baseada na solidariedade, no qual as
pessoas e o meio em que nos movemos são o
nosso eixo, não deixando que a economia seja
a protagonista das nossas decisões. A forma
como funciona a nossa empresa. permite-nos
parar e pensar nos sonhos daqueles que estão
connosco nesta iniciativa, mostrando-lhes que
entre todos é possível tornar estes sonhos reais,
e demonstrar-lhes que a razão da existência
destesHiper-rastros,servemcomoalavancapara
alcançarmos essa realidade.
Os nossos parceiros nesta empresa, são os
cidadãos, que sem incidir na educação do meio
ambiente, como principal objetivo da nossa
empresa, ao entrar nesta dinâmica não só
cuidamos do meio em que vivemos, doando-nos
os seus móveis, já que parte do nosso material provém da reciclagem, é dessa maneira que mostramos à sociedade
que com esse ato tão habitual de, deitar fora, darem e comprarem móveis, também lhes mostramos que podem ser
participantesdeumagrandemudançasocial.Osnossosesforçostornam-sevisíveisnalojasolidáriaHiper-Rastro,ondese
podem encontrar todo o tipo de móveis, novos e usados, antiguidades, artigos nacionais e importados, que ficam com a
marca da nossa obra, já que de uma maneira ou de outra estão envolvidos em algum projeto da Remar Internacional, a
exemplo disso, é que todas as nossas atividades, restauração de móveis e afins, elaboração, recolha e entrega de nossos
produtos,sãooapoioaosnossosobjetivos,contribuindoparaodesenvolvimentodaspessoas,nosdiferentespaísesonde
atuamos.
Esta iniciativa, não só inspira a muitos voluntários alheios à Associação, como também muitos empresários
independentes se juntam a nós, e se comprometem com a atividade social da Remar, com o que podem, já
que o modelo de produção, e de que tudo o que é produzido economicamente, é investimento na obra social,
essa é a nossa finalidade. Quando esta empresa surgiu, foi com o claro objetivo de poder manter e sustentar os
centros de reabilitação, para as centenas de marginalizados que recorriam à ONG, para terem a oportunidade
de se reabilitarem, e sustentar projetos de cooperação no terceiro mundo. Inicialmente os gastos dos centros
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estavam assegurados.

Este
empreendimento
cresceu, como esta
empresa, nunca surgiu com a finalidade de
beneficiar economicamente a ninguém em
particular, equipa ou direção, começou-se a utilizar
o excedente, para sustentar projetos no Terceiro
Mundo. Salvaguardando os interesses dos nossos

clientes, aos que sempre presenteámos com a
excelência dos nossos serviços, procurando a
qualidade no produto final, a um preço acessível e
justo. Basicamente, trata-se de gerar um meio que
permita às pessoas em situação difícil, ou em risco
de exclusão, formarem-se profissionalmente, para
posteriormente, se integrarem em seu ambiente.
A atividade produtiva, não é um fim em si mesmo,
mas um meio para o progresso pessoal e social das
pessoas. Em Espanha atualmente, ampliou-se o
leque de pessoas que podem ser acolhidas, dada
a grande solicitação diante da crise, de pessoas
que vivem sem teto ou em situação aflitiva. Outra
qualidade a destacar da nossa empresa, é que
todo o pessoal, desde o diretor até aos que fazem
limpeza, fazem-no de maneira altruista. A grata
surpresa que temos experimentado, tem sido
que, uma parte dos reabilitados decidiram ficar
a trabajar na ONG, oferecendo os seus serviços
como voluntários, e assim colaborar nos projetos
em desenvolvimento no Terceiro Mundo, que
atualmente se estão realizando.

Como esta é uma iniciativa em que muitos têm
dificuldadeemacreditar,porcausadostempos quese
estão a viver, cada ano levamos a cabo uma auditoria
externa, que pode ser consultada, e dessa forma
demostrarmos a quem quer que seja, que é possível
vivermos num mundo diferente, que se caraterize
pela profissionalismo, colaboração, fé e boa vontade.
Também podemos complementar, que como reflexo
das nossas boas práticas solidárias, existem hoje em
toda a Espanha, diversas empresas que colaboram
connosco, no sustento dos nossos centros e lares,
proporcionando ajuda com donativos em géneros,
produtos e contribuições económicas.
Outras fontes para gerar recursos, proveem de quotas
desócios,legadosedonativos,ajudasdecorporações,
fundações ou entidades de caráter público e privado.

Érealmentemotivadoroentusiasmo,professionalismo
e seriedade, com que realizam o seu trabalho
diariamente. Os benefícios obtidos pela empresa,
que apresentamos estão dirigidos na sua totalidade,
para os projetos que estão a ser realizados nos países
do chamado Terceiro Mundo.
REMAR Internacional
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Desenvolvimento
Internacional - zonas de atuação
UMA ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL
SOLIDÁRIA NOS 5 CONTINENTES

Organização Internacional

Atualmente a REMAR trabalha em 67 países, em particular, África,
América Central e América do Sul
Centramos esforços em destinar importantes quantidades dos nossos ganhos, para desenvolver o trabalho
nestes países tão necessitados, que se encontram a braços com problemas, determinados pelas carências alimentares, educacionais e de saúde, etc. E milhares de pessoas vivem em situação de miséria extrema.
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Nossas equipas de Voluntários, continuam viajando pelo mundo, para levar a nossa ajuda ali onde ninguém
chega, porque a miséria, a marginalização e a fome, não dão tréguas. Continuamos a investir cada cêntimo
que conseguimos com o nosso trabalho e com os donativos de particulares e de empresas, e crescermos para
podermos ajudar diariamente a mais pessoas necessitadas. Para lhes levar pão, amor e esperança, ali onde só
encontramos necessidade e dor.

Solidarios en 5 Continentes

Entre os numerosos programas que a REMAR leva a cabo, destacamos a nossa participação em
projetos conjuntos com a UNICEF e o Programa de Alimentar Mundial em África; na América Central,
as diferentes embaixadas, ajudam-nos na administração de refeitórios, clínicas, colégios e centros de
formação profissional. De igual modo, contamos com o apoio de numerosas Associações e Fundações
Benéficas Internacionais, para os diversos projetos de cooperação internacional, que desenvolve a
nossa ONG.
REMAR Internacional
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Refeitórios sociais
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Centros Educativos
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Lares REMAR
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Empresas colaboradoras
Agua San Benedetto		
Ajuntament de Martorell		
Akzo Nobel		
Alcampo		
Alvilardan		
Antonio Puig		
Asfaltex		
Audens Food		
Avicosan		
Baldosas Vallés		
Balearia		
Baxi Roca		
Bebedue España		
Bodegas Pinord		
Bricodepot		
Bunge Iberica		
Camper		
Can Rafols dels Caus		
Canteras Cos		
Canteras de Lucas		
Canteras de Olerdola		
Caprabo
Cargill España		
Caro Import		
Carnicas Caixan
Catalana Carns Palleja		
Caves Rogert Goulart		
Cellers Jaumeandreu		
Cementos Molins		
Cemex		
Ceramica Piera		
Ceramicas Almar

Chicco		
CmC Quimica		
Cobega		
Congelados La Sirena
Congelats Ferrer		
Congelats Font		
Constructora San José		
Copesco & Sefrisa
Copirineo		
Cortefiel		
Cvides		
Danzas DHL		
Disney
Disterri		
El Granero Integral
Embutidos Monells
Embutidos Sola		
Eroski
Espuga		
Estabilit Europa		
Fagor Industrial		
Ferdicarns		
Foticos
Freigel		
Frida Europastry		
Frigo-Unilever		
Generadores Morillo		
Gres Aragon		
Gres Breda		
Grup Aliment		
H. Princesa Sofia
Henkel Iberica		

“Todos os textos, imagens gráficos incluídos neste folheto informativo são propiedade da
REMAR ONGD e estão protegidos por Copyrigth. Todas as pessoas, menores e adultos, que aparecem neste documento informativo formam parte da REMAR ONGD e autorizaram-nos o uso da
sua imagen de forma voluntária e consciente de acordo com as Leis de
Proteção vigentes, da própria imagem e dos menores.”

Hesperia Tower		
IBM Spain		
Incasa		
Interface Hispania		
Kbo Aliments		
Kiabi		
Knauf		
La Redoute		
Lafarge Aridos		
Lidl Supermercados		
Lincoln Electric		
LletNostra		
Logifrio		
Manantial Fuentevera		
Mango		
Marti Serdá Vins		
Massimo Dutti		
Miquel Alimentació		
Nestle España		
Nofer		
Opticas Sant Jordi		
Oysho		
Pacfrend		
Pan sin Fronteras		
Parcs i Jardins Ajuntament
de Barcelona		
Pastas Gallo		
Pepe Jeans		
Peroxidos Farmaceuticos
Pescanova		
Pinturas Monto		
Plataforma la Construcción

Port Aventura		
Prebesec		
Prefabricados SAS		
Prielá		
Pronovias		
Pull & Bear		
Quesos TGT		
Reckitt Benckiser		
Revlon		
Reyde		
Sara LEE DE España		
SDA		
Stradivarius		
Suavinex
Trans. Juan Jose Gil		
Uniland		
Vibrazos Sal		
Vins I Caves Sumarroca
Viveros Peña
Weber		
Zara		
Zippy

A todos Obrigado
www.remar.org
www.remar.pt

