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1. Introdução
A situação de guerra que se verifica na Ucrânia põe em risco milhões de
cidadãos que vivem naquele país conduzindo a uma crise humanitária em larga
escala, que está a originar o abandono de um número considerável de civis da
Ucrânia, procurando refúgio em países dispostos a prestar-lhes acolhimento. O
concelho de Pombal, à semelhança de outros concelhos portugueses, tem uma
vasta comunidade de cidadãos ucranianos residentes, assim como de cidadãos
nacionais de origem ucraniana, e reúne condições de acolhimento e apoio aos
deslocados que procurem o nosso concelho como refúgio de paz e segurança.

2. Objetivos
Este plano tem como objetivo criar mecanismos de acolhimento e resposta,
facilitando uma melhor integração dos cidadãos ucranianos no concelho de
Pombal.
É necessário apoiar a comunidade ucraniana a residir em Pombal, assim como
os seus familiares, amigos e demais compatriotas. Pombal é um concelho
solidário com o povo ucraniano que atravessa, neste momento, a fase mais difícil
da sua história, que também é nossa. Deste modo, será de promover a
organização e articulação das respostas imediatas à crise desencadeada por
esta guerra.
A coordenação deste plano ficará a cargo do Gabinete de Acolhimento à
Comunidade Ucraniana, liderado pela Vereadora Catarina Silva, Nuno Osório
(Proteção Civil), Nelson Pedrosa (Gabinete de Apoio ao Presidente) e Rui Lino
(Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde).

Elaborado

Verificado

Aprovado
P á g i n a |3

Plano de Apoio à Comunidade Ucraniana
Data: 02-03-2022

3. Apoio Direto à Ucrânia

3.1 . Campanha de Recolha de Bens e Medicamentos
Posto de Recolha Central - Quartel de Bombeiros de Pombal (voluntários e
transportadoras);
Postos de Recolha Periféricos - Quartel de Bombeiros da UFGIMM,
Louriçal, Albergaria dos Doze e Juntas de Freguesia do Concelho (edifícios
sede);
Haverá uma estreita articulação com as Lojas Sociais do Concelho.
Campanha contínua.
Angariação de voluntários para separação e organização de bens e
medicamentos.

3.2 . Integração de refugiados, amigos e familiares de ucranianos
residentes no concelho de Pombal
Para alojamento de urgência está prevista:
Utilização de espaços municipais. Serão também consideradas as Zonas
de Concentração e Apoio das Populações (ZCAP) previstas no Plano
Municipal de Emergência de Proteção Civil.
A definição de outros espaços de alojamento de urgência será
articulada com:
•

Presidentes das Juntas de Freguesia/ União de Freguesias, e respetivas
Comissões Sociais de Freguesia/ Interfreguesias;
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•

IPSS;

•

Paróquias;

•

Associações e coletividades;

•

Outras Instituições.
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Será criada uma plataforma de recolha de disponibilidades dos munícipes
para acolhimento de cidadãos ucranianos.

3.3. Ações educativas e ensino de Língua Portuguesa
A articular com a Unidade de Projetos Educativos, envolvendo os
estabelecimentos de ensino, creches e jardins de infância, públicos e privados,
em resposta aos programas protagonizados pela administração central e em
consonância com a legislação em vigor.
Enquadramento e alocação de adultos, crianças e jovens na comunidade
escolar.

3.4. Apoio administrativo e Legalização
Este apoio será concedido ao abrigo da Lei n.º 67/2003, de 23 de agosto, que
transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2001/55/CE, do Conselho,
de 20 de julho, e regula o regime de concessão de proteção temporária no caso
de afluxo maciço de pessoas deslocadas de países terceiros; da Resolução de
Concelho de Ministros nº 29-A/2022, de 1 de março, que estabelece os critérios
específicos da concessão de proteção temporária a pessoas deslocadas da
Ucrânia, em consequência dos recentes conflitos armados vividos naquele país;
e da Portaria n.º 105-A/2022, de 1 de março, que aprovou o modelo de título de
residência a ser emitido a cidadãos estrangeiros autorizados a residir em
território nacional, pelo período de um ano.
Foi criado um correio eletrónico para todos os assuntos inerentes aos refugiados
da Ucrânia: sos-ucrania@cm-pombal.pt e linha telefónica: +351236210578.
Pretendemos que este atendimento personalizado possa esclarecer sobre os
direitos e benefícios sociais a que os migrantes têm acesso.
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Através das Ordens dos Advogados e da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes
de Execução, será disponibilizada uma lista de advogados e solicitadores
voluntários para prestar assistência jurídica gratuita.

3.5. Plano de Apoio a Famílias Ucranianas e Famílias de Acolhimento
Estão previstos os seguintes apoios para famílias ucranianas e famílias que
acolham cidadãos refugiados:
•

* Isenção do pagamento de água e tarifas de saneamento e resíduos
sólidos urbanos;

•

* Passe mensal gratuito do POMBUS;

•

Integração dos refugiados nos projetos promovidos pelo Município de
Pombal no âmbito da interculturalidade;

•

Acompanhamento social de proximidade pelas comissões sociais de
Freguesia/ Interfreguesias.

•

Articulação com o Setor Social: IPSS e Misericórdias para acolhimento de
pessoas idosas;

•

Articulação com Creches e Jardins de Infância para acolhimento de
crianças;

•

Articulação com os Serviços de Saúde: Centro de Saúde de Pombal e
Centro Hospitalar de Leiria/Hospital Distrital de Pombal;

*situações com necessidades de validação e procedimentos legais

3.6. Empregos para refugiados Ucranianos
Através do GIP (Gabinete de Inserção Profissional de Pombal e da Guia, Ilha e
Mata Mourisca) e do GAIDE (Gabinete de Apoio ao Investidor e ao
Desenvolvimento Económico), serão recebidas e encaminhadas as ofertas de
emprego.
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Apoio das Juntas de Freguesia / União de Freguesias na identificação e
mediação das necessidades de mão-de-obra junto das empresas.

3.7. Linha de apoio psicológico
Foi criada uma linha de apoio psicológico da Câmara Municipal de Pombal afeta
à Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde e à Unidade de Projetos
Educativos: +351236210578 com utilização comum, respeitante a todos os
assuntos reportados à crise humanitária na Ucrânia.

4. Acolhimento de treinos e estágios de Atletas Internacionais
Ucranianos
Foi enviado um ofício ao Comité Olímpico Ucraniano, ao Ministro dos Desportos
Ucranianos ao presidente COP e Presidente do IPDJ. Este tema será articulado
com o Oficial de Ligação do Município, Sergiy Chonka.

Pressupostos:
O presente Plano é um documento dinâmico que poderá sofrer alterações,
correções e melhorias a todo o instante.
Tem efeito imediato após a aprovação do Sr. Presidente da Câmara Municipal
de Pombal.
Assinado de forma digital por
PEDRO ALEXANDRE
PEDRO ALEXANDRE ANTUNES
ANTUNES FAUSTINO FAUSTINO PIMPAO DOS SANTOS
PIMPAO DOS SANTOS Dados: 2022.03.03 13:06:30 Z
___________________________________

Pedro Pimpão, Dr.

Pombal, 03/03/2022
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