
 

Saudação 
 

Respostas solidárias à crise humanitária e aos refugiados Ucranianos 
 
 
No contexto atual, do ponto de vista da política internacional, somos confrontados com imagens 
chocantes, que ferem a sensibilidade de todos e todas que consideram que a Paz e o respeito pelo 
direito à integridade territorial de cada país, são os eixos centrais do desenvolvimento político, cultural, 
económico e social.  
 

Estas imagens, que têm como suporte a invasão da Ucrânia pela Rússia, mereceram a condenação, 
praticamente unânime, da Comunidade Internacional.  
 
No entanto, para além de meras palavras de circunstância, importa sobretudo materializar através de 
gestos solidários, uma postura de ajuda a todos e todas que sofreram com a invasão e deste modo, 
tiveram que fugir do seu próprio pais ou andar de cidade em cidade para não serem atingidos pelos 
bombardeamentos. Estamos a falar de cerca de mais de 5 milhões de pessoas, sobretudo mulheres e 
crianças, segundo dados avançados pela ONU.  
 
É na defesa dos princípios e do valor da liberdade que somos convocados a agir.  
 
Loures como Município Democrático, Solidário e Inclusivo que sempre foi e será, é um dos muitos 
concelhos envolvidos no acolhimento e integração aos Refugiados da Ucrânia, e nas múltiplas 
iniciativas desenvolvidas por entidades públicas e por privadas para apoiar quem mais precisa.  
 
É uma sociedade civil atuante e participante que importa sublinhar. Nunca a expressão, juntos somos 
mais fortes teve um significado tão presente.  
 
Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, Associações, IPSS, Empresas, Comunidades Religiosas, 
Associações de Bombeiros, o mais comum do cidadão estão empenhados em ajudar.  
 
Por isso, os eleitos do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia de Loures, ciente da 
responsabilidade de todos, em sede da Assembleia de Freguesia, colocam à consideração deste órgão, 
a seguinte saudação:  
 
− Considerando que milhares de pedidos de proteção temporária, de cidadãos vindos da Ucrânia, já 
foram registados, segundo dados avançados pelo SEF;  
− Considerando que o Governo Português, cinco dias depois de ter começado a guerra, antecipou a 
resposta adotada pela Comissão Europeia e estabeleceu procedimento simplificado de residência, o 
de proteção temporária, a pessoas deslocadas da Ucrânia e familiares (Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 29-A/2022 de 1 de março de 2022);  
− Considerando que o estatuto de Proteção Temporária garante a proteção a estes cidadãos por um 
período de um ano, período esse que poderá ser prorrogado;  
− Considerando que, no âmbito da resposta à crise humanitária decorrente do conflito na Ucrânia, o 
governo português, através das entidades competentes, como o Alto Comissariado para as Migrações 
e os postos consulares, desenvolveu respostas operacionais distintas para as diversas necessidades 
apresentadas;  
− Considerando que, com vista à rápida resposta e encaminhamento dos pedidos e ofertas de ajuda, 
foi criada uma plataforma “Portugal for Ukraine” (https://portugalforukraine.gov.pt/);  
 



 



Considerando que já está a funcionar um Serviço de Atendimento a cidadãos/ãs ucranianos/as, 
telefónico – linha 800 100 176 - e presencial, em dois locais distintos: Loures e Moscavide – para apoios 
nas áreas social e psicológica, bem como em processos de legalização;  

− Considerando que no Município de Loures, já estão a ser ponderadas, ainda, outras linhas de ação, 
adequadas ao desenrolar do processo de acolhimento e instalação de cidadão/as ucranianos/as no 
Município, com vista a responder às suas necessidades específicas;  

− Considerando todas as demais iniciativas de apoio promovidas pela sociedade civil, através de 
associações, IPSS, empresas, comunidade religiosa, bombeiros e por grupos de cidadãos.  
 
Assim, os Eleitos do Partido Socialista, na Assembleia de Freguesia de Loures, reunida a 22 de abril de 
2022, propõem:  
 
- Saudar todas as entidades públicas e privadas e todos os lourenses que, de forma abnegada e 
solidária, se mobilizaram para apoiar o povo da Ucrânia e os seus refugiados após a inaceitável invasão 
militar da Ucrânia pela Rússia.  
 
- Da presente saudação se dê publico conhecimento pelos meios oficiais de comunicação da Junta de 
Freguesia.  
 
 
Loures, 22 de abril de 2022  
 
 

Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de Loures 


