
 

NOTA DE IMPRENSA 

Balanço sobre a ação de apoio à Ucrânia 

Não tem sido em vão o esforço e a dádiva das muitas centenas de viseenses das 

autarquias da região, das instituições, das escolas, dos escuteiros, das empresas e de 

tantos cidadãos anónimos que colaboraram com a rede Câmara Municipal de Viseu, 

Instituto Politécnico de Viseu, Associação Viriatos.14 e Associações Ucranianos de Viseu.  

A prova disso é o reconhecimento que Viseu tem recebido de várias entidades, do 

Consulado no Porto até às Câmaras da Ucrânia, onde foi recebida a ajuda humanitária. É 

já um modelo de exemplo para outras cidades e é um facto que registamos com orgulho 

e que em nome de todos quantos colaboram e contribuíram para esta causa 

agradecemos reconhecidamente. 

O CLAIM (Centro Local de Apoio à Integração dos Migrantes) continua a registar a 

chegada de refugiados à nossa cidade que têm sido apoiados na Loja Solidária do IPV e 

acompanhados pelos Serviços Sociais da autarquia na sua instalação e integração, a qual 

tem decorrido de forma discreta e atenta.  

A rede tem apoiado ainda outras instituições, ONG´s como a “Together International 

Portugal” com o carregamento de 24 paletes num camião TIR, grupos organizados de 

cidadãos que se deslocam às fronteiras com a Ucrânia a recolher refugiados e muitas 

famílias que, entretanto, se instalaram na melhor cidade para viver, Viseu.  

A autarquia continua disponível para receber ofertas de emprego com vista a ir 

integrando da melhor forma possível os muitos refugiados que estão a chegar a Viseu e 

que acolhemos com todo o apoio possível.  

A rede solidária conta esta semana enviar os 2 últimos camiões TIR para a Ucrânia, não 

deixando, porém, de responder a apoios pontuais e necessidades específicas e urgentes 



 

que venham a ser recebidas. Desta forma, face aos stocks existentes deixarão de ser 

recebidas mais dádivas.  

Por último, a autarquia relembra a todas as famílias que acolheram famílias e refugiados 

ucranianos nas suas casas, que a Loja Solidária do IPV estará disponível das 9 às 20 horas 

para o apoio necessário, com serviço de tradutor. Para estes casos, devem ser 

encaminhados esses mesmos pedidos através dos serviços sociais, para o email 

claim.politecnicoviseu@sc.ipv.pt ou telefone 232 480 715. 

 

Apelo para a oferta de computadores ou portáteis para crianças refugiadas 

Com a chegada de várias famílias ucranianas a Viseu, outras necessidades afiguram-se 

urgentes a par do acolhimento, vestuário ou alimentação, nomeadamente necessidades 

relacionadas com o próprio processo de integração. 

Dado que estas famílias fugiram do seu país, sem oportunidade de acondicionarem os 

seus bens, apelamos, mais uma vez, à solidariedade de viseenses ou empresas para a 

doação de computadores ou portáteis em bom estado, a entregar às crianças refugiadas, 

por forma a auxiliar a sua integração, tanto no contexto escolar, como em casa.  

Para além disso, e estando nós ainda a lidar com a pandemia COVID-19 no nosso 

quotidiano, outro dos materiais para os quais apelamos à doação é o de testes rápidos 

para despiste do vírus, para entrega e testagem destas famílias. 

Para este efeito, as pessoas que tiverem disponibilidade em ajudar e colaborar, poderão 

deslocar-se ou contactar a Loja Solidária do IPV. 

 

Viseu, 18 de março de 2022 
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