
Condenação da invasão militar russa e apoio ao povo Ucraniano

Na madrugada de 24 de Fevereiro de 2022 foi iniciada uma invasão em território ucraniano,

por parte de forças militares russas, numa injustificada ofensiva sobre um país soberano e sobre

as suas populações. Bombardeamentos aéreos em várias cidades, sobre civis, sobre colunas

humanitárias e um contínuo avanço dentro do território ucraniano já levou à fuga de cerca de 2

milhões de cidadãos ucranianos do seu próprio país, segundo dados da ONU.

Esta agressão e desrespeito pela paz e pelo direito internacional que rege os países

democráticos e livres merece não só o nosso incondicional repúdio, como também da União

Europeia e de todo o mundo civilizado, exigindo-se a continuação da aplicação de sanções

económicas aos seus responsáveis e reforço do apoio à Ucrânia, no sentido de serem criadas as

condições para uma solução diplomática, para a qual a Europa e os seus parceiros deve continuar

a trabalhar empenhadamente.

A comunidade ucraniana e russa em Portugal é das maiores dentro da população imigrante, e o

mesmo se reflete no concelho de Vila Franca de Xira. Para além da condenação do conflito e

apelo à paz, a missão da autarquia deverá passar por apoiar os cidadãos ucranianos e russos

residentes no concelho, particularmente aqueles que queiram receber familiares deslocados do

seu país natal, por consequência da guerra.

Neste sentido, os vereadores eleitos deliberam em Reunião de Câmara reunida a 9 de Março de

2022, que o executivo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira:

● Manifeste a sua total solidariedade para com o povo ucraniano e todos os povos afetados

pela guerra;

● Apele ao fim do conflito na Ucrânia e retirada das forças militares russas deste território;

● Continue o reforço do apoio telefónico criado aos cidadãos ucranianos;

● Se disponibilize para prestar apoio logístico (transporte e/ou alimentação) a refugiados que

cheguem ao nosso Concelho;

● Continue a colocar-se ao lado das comunidades ucraniana e russa residentes no Concelho,

que não sejam um alvo de qualquer perseguição, discriminação ou bulling nas escolas;
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● Sublinhe a premente necessidade de iniciativas que contribuam para um processo de

diálogo com vista a uma solução política para o conflito na Ucrânia e à resposta aos

problemas de segurança colectiva na Europa, no cumprimento dos princípios da Carta da

ONU e da Acta Final da Conferência de Helsínquia.

Só a retirada das forças militares russas da Ucrânia e a retoma imediata do diálogo e de

negociações entre as partes poderá acabar com estes atos hediondos e levar ao cessar da

violência sobre o povo ucraniano e promover as condições para o regresso à paz e à

prosperidade das suas populações.

Vila Franca de Xira, 9 de Março de 2022

Os Vereadores eleitos pela Coligação Nova Geração na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

David Pato Ferreira Ana Afonso

Gabinete de Apoio à Vereação Coligação Nova Geração

vereadores.novageracao@cm-vfxira.pt | 967100003
Rua Dr. Manuel Afonso de Carvalho, nº 27/29 2625-183 Vila Franca de Xira

2

mailto:vereadores.novageracao@cm-vfxira.pt

