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OPERAÇÃO HUMANITÁRIA DE RESGATE  
E APOIO AOS REFUGIADOS DE  

GUERRA DA UCRÂNIA 2022 
TEMPLAR CORPS INTERNATIONAL - PORTUGAL 

 
 
 
DATA: 18 de Março 2022 
VERSÃO DO DOCUMENTO: 1.4 
OUTPOSTS ENVOLVIDOS: LAGOS 
OPERAÇÃO: Apoio logístico; financiamento; caravana de veículos; resgate de refugiados de 
guerra; transporte de roupas, mantimentos e medicamentos 
LEADERSHIP: 
 
Coordenação Geral: F+ Victor Varela Martins, KCTJ Comendador de Lagos 

do GP Portugal OSMTHU 

Coordenação Logística:  F+ Jorge Amador, KTJ, e Vice-Comandante National 
Relief/Humanitarian Efforts do Templar Corps 

Coordenação Operacional: F+ Miguel Preira, KTJ, GP Portugal OSMTHU 

 
DESCRIÇÃO 
 
A situação de guerra na Ucrânia causou uma crise humanitária sem precedentes na Europa 
neste século. Nas primeiras duas semanas mais de 2 milhões de refugiados, maioritariamente 
mulheres e crianças, dirigiram-se para os países limítrofes, esperando poder voltar a casa no 
mais curto espaço de tempo. Para trás ficaram os homens, os pais, maridos, filhos, irmãos, 
impedidos de sair do país pela situação de guerra e pela necessidade de alistamento nas 
forças armadas da Ucrânia. 
 
Portugal é um dos países da União Europeia que tomou medidas para acolher refugiados de 
guerra, tornando os processos burocráticos mais fáceis e céleres. Dotou igualmente as 
instituições de recursos financeiros e humanos para fazer face à crise humanitária que se 
avizinha. 
 
O Templar Corps International, por intermédio do seu Outpost em Lagos, foi chamado a 
prestar o seu serviço no contexto desta crise. A comunidade Ucraniana no Algarve, 
estreitamente ligada à Igreja Ortodoxa, anseia por ver os seus entes queridos fora de perigo e, 
se possível, conduzidos a Portugal onde podem, na companhia da sua família, aguardar por 
melhores dias. 
 
Para cumprir com essa missão, o Templar Corps International conseguiu reunir os seguintes 
meios materiais e humanos, a integrar numa Coluna Humanitária constituída igualmente por 
outras organizações: 
 
Viaturas: 
 
1 autocarro de passageiros (53 lugares); 
1 viatura de nove lugares; 
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Carga: 
Alimentos não perecíveis 
Roupas 
Medicamentos 
 
Carga especial: 
Refeições frias 
Kits higiene individuar 
Kits higiene femininos 
Kits de entretenimento infantil 
Reserva de medicação e material de penso 
Saco de primeiros socorros. Suporte básico de vida + penso e desinfecção+ medicação para 
dores e antidiarreico criança e adulto+ material de tratamento de entrorces e outros 
problemas com articulações 
Mochila de intervenção em socorrismo com suporte básico de vida+penso+ transporte manual 
de vítima 
Kit de produtos de higiene 
Kit alimentar de bebê dos 0 aos 12 meses. 
 
Pessoas:  
2 motoristas (bombeiros e socorristas) 
1 coordenador da missão - Miguel Pereira 
1 gestor de logística e socorrista 
1 psicóloga  
2 voluntários de ligação (falam ucraniano) 
 
Necessidades: 
O Projecto assegurou os combustíveis, portagens, seguros e despesas para fazer os cerca de 
7.500 km entre o Algarve e a fronteira da Ucrânia (Polónia ou Hungria) e regresso. 
 
A saída será no dia 21 de Março de 2022, pelas 12h, desde Lisboa. 
 
Todas as doações financeiras terão o correspondente recibo fiscal. Peça mais informações em 
secretary@templarcorps.org 

 
 
CONTACTOS 
Victor Varela Martins 
Coordenador Geral 
telf.: 93.701.78.36 
 
LAGOA 
Sede do Corpo de Serviço Templário - Algarve 
Rua dos Serralheiros, Lote 3, Sitio do Pateiro Zona Industrial, 8400-651 Parchal 
Contacto: Jorge Amador, tel: 96.701.78.36 
Facebook: facebook.com/TemplarCorpsAlgarve/ 
 
Associação Humanitária de Protecção e Socorro 
NIPC nº. 515.345.857 
IBAN: PT50 0045 7191 40329967578 47 
SWIFT: CCCMPTPL 
 
CONTACTO GERAL 
volunteer@templarcorps.org 
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"Ethics and Service for a new century" 

O TEMPLAR CORPS INTERNATIONAL 
 
O Templar Corps International é um grupo de homens e mulheres com um forte interesse na 
Ordem do Templo, organizados localmente em unidades espalhadas pelo mundo, prontos 
para colocar sua energia, paixão e inteligência a serviço da humanidade. 
 
O Templar Corps International declera a sua adesão aos Príncipios Humanitários 
Internacionais, norteando todos os seus Projectos por estes, designadamente: 
 
Princípio da Humanidade 
O sofrimento humano deve ser tratado onde quer que seja encontrado. 
 
Princípio da Neutralidade 
Os actores humanitários não devem tomar partido nas hostilidades ou envolver-se em 
controvérsias de natureza política, racial, religiosa ou ideológica. 
 
Princípio da Imparcialidade 
A acção humanitária deve ser realizada de acordo com a necessidade, dando prioridade aos 
casos mais urgentes de angústia e não fazendo distinções com base na nacionalidade, raça, 
género, crença religiosa, classe ou opiniões políticas. 
 
Princípio da Independência 
A acção humanitária deve ser autónoma dos objetivos políticos, económicos, militares ou 
outros de  qualquer actor onde a ação humanitária está a decorrer. 
 
Mais informações em templarcorps.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


