Uma Boa causa que continua na Misericórdia de Lisboa
Lisboa, 12 de outubro de 2020

A PAR, foi ímpar na sua criação, surgiu quando no ano de 2015 a Europa se viu confrontada com
a chegada às suas fronteiras a Sul, no Mediterrâneo, de milhares de refugiados. O território
europeu não estava preparado e não tinha as respostas sociais nem estruturas equipadas para
acolher e integrar tantas famílias de refugiados. Em Portugal a sociedade civil mobilizou-se
através das suas associações e organizações não-governamentais, e como não podia deixar de
ser, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa esteve, desde a primeira hora, presente e
participativa na criação de respostas de emergência humanitária e na discussão dos termos da
constituição da Plataforma de Apoio aos Refugiados, instrumento fundamental para dar
soluções rápidas, eficazes e dignas.
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no âmbito da sua longa missão mantem o objetivo
secular de promover o bem-estar dos mais desprotegidos.
Acreditamos na governança colaborativa e nesse sentido encontrámos a nossa utilidade na
construção conjunta da plataforma de apoio aos refugiados a PAR através da partilha do nosso
conhecimento, da nossa experiência e através da partilha dos nossos quadros técnicos
altamente qualificados. Foi assim que a Misericórdia de Lisboa, para além de integrar a Comissão
Executiva da PAR, também participa no dia-a-dia da Plataforma com um quadro técnico que
desempenha funções junto do Secretariado Técnico.
Dia 12 de outubro fez cinco anos que este projeto teve o seu início. Cinco anos de um trabalho
intenso, um orgulho imenso no trabalho realizado e uma vontade de continuar a nossa missão
fazendo mais e melhor. Portugal é hoje um bom exemplo no acolhimento de refugiados e muito
se deve ao esforço de todos os membros que formam a PAR, que ajudaram as instâncias
governamentais a cumprir com os seus compromissos de acolhimento de refugiados, os
programas de recolocação ou os programas de reinstalação, através da sua capacidade de
continuar a mobilizar a sociedade civil portuguesa e tantas Instituições de acolhimento pelo país
fora.
Comemorar os cinco anos da PAR é comemorar a cooperação entre organizações, é comemorar
uma sociedade mais justa e solidaria.

Deixo aqui os meus sinceros parabéns a todos os que tornaram e tornam possível a PAR e fazem
dela, desde a sua criação, a instituição de referência em Portugal no acolhimento e integração
de refugiados. Que os próximos cinco sejam a continuação do reconhecido trabalho que
prestamos e que o seu impacto continue a ser visível junto de Todos.

PAR cinco anos por Boas Causas!
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