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Ata da Reunião Extraordinária do CLASSC  

Conselho Local de Ação Social de Santiago do Cacém 

Aos dezasseis dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, reuniu o 
CLASSC – Conselho Local de Ação Social de Santiago do Cacém, pelas dez 
horas e trinta minutos (respeitando o período regulamentar de tolerância de trinta 
minutos), no Auditório Municipal António Chaínho, em Santiago do Cacém. ------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A sessão foi presidida pela vereadora Mónica Pires de Aguiar, tendo por base a 
seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------- 

Ponto 1 – Articulação das Entidades no apoio ao povo Ucraniano. ----------------- 

----O objetivo da reunião foi dar a conhecer às entidades que fazem parte do 
CLASSC as medidas existentes a nível nacional para receber os refugiados de 
guerra provenientes da Ucrânia e concertar atuações, também a nível local, de 
que é exemplo a disponibilidade demonstrada pelo Município de Santiago do 
Cacém. O encontro que decorreu no Auditório Municipal António Chainho, 
contou com a presença na mesa, da Vereadora Mónica de Aguiar, da Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém, do Dr. Vladimir Duarte, do Alto Comissariado 
para as Migrações, da Dr.ª Luísa Malhó, Diretora do Centro Distrital de Setúbal 
da Segurança Social ------------------------------------------------------------------------------ 
Estiveram presentes as seguintes entidades parceiras: Serviço Municipal 
Proteção Civil, Caritas, Bombeiros Voluntários de Santo André, ASAS, 
Agrupamento Escolas Professor Arménio Lança, IEFP- Centro de Emprego e 
Formação Profissional do Alentejo, Associação Cultural de Santiago do Cacém, 
Núcleo Combatentes Vila Nova de Santo André, NLI- Núcleo de Intervenção 
Social, Junta de Freguesia de Santo André, Banco Alimentar Contra a Fome 
Setúbal, Conferência de S. Tiago e São João de Deus, Casa do Povo da Abela, 
Casa do Povo de São Domingos, União de Freguesias de Santiago do Cacém, 
Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, Nuclisol- Jean Piaget, Agrupamento 
Escolas Santiago Cacém, Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém, 
ADL- Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano, Centro Distrital 
Segurança Social, CDSS-NATAT- Rede Social, JPOJ, CPCJ Santiago do 
Cacém, ULSLA- Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, ACM.IP e 
ADRAL -----------------------------------------------------------------------------------------------
----A reunião teve início com a Vereadora Mónica Pires de Aguiar, em 
representação da Vereadora Sónia Gonçalves que não pode estar presente.----
----A Vereadora referiu os objetivos: perceber o que cada um de nós pode fazer, 
formas de apoio e concentrar os esforços para dar uma resposta o mais 
concertada possível às pessoas que estão a precisar de ajuda.---------------------- 
Referiu que estão em curso várias ações da Sociedade Civil para ajudar os 
refugiados vindos da Ucrânia. ------------------------------------------------------------------
----Informou que o Município tem estado a receber Feedback de várias 
entidades, nomeadamente, Bombeiros Voluntários, empresas privadas e vários 
grupos que nos têm informado o que estão a fazer e a forma como têm ajudado. 
----O Dr. Vlademir Duarte, do Alto Comissariado para as Migrações, informou o 
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que tem vindo a fazer a nível da Taskforce, a nível da indigência na Ucrânia. 
Referenciou que há muitas ações e vários programas e que constantemente 
estão a alterar. Algumas têm sido ajustadas à Resolução do Conselho de 
Ministros 29A/2022 que já sofreu a sua primeira alteração no dia 11 de março 
em que o mesmo concede proteção temporária a todos os cidadãos nacionais 
da Ucrânia, e também aos cidadãos de outros países que residiam na Ucrânia 
na altura do conflito. Todos esses cidadãos que estão nessas circunstâncias não 
precisam fazer prova de que estão a correr perigo. Estão automaticamente 
enquadrados e podem solicitar essa proteção temporária de apoio para a sua 
temporada em Portugal. O RCM é a autorização de residência temporária. 
Podem estar em Portugal por um ano com prorrogação de dois períodos de seis 
meses. Automaticamente esse pedido dá acesso a Atribuição de número de 
SNS, NISS e NIF. Informou que o SEF tratará de todas as etapas das atribuições 
dos números. ---------------------------------------------------------------------------------------
----A nível do acesso ao emprego, foi criada uma plataforma que está a ser gerida 
pelo grupo de trabalho e pelo IEFP em que concede todas as ofertas que as 
empresas a nível nacional disponibilizam. As empresas comunicam as suas 
ofertas de trabalho e automaticamente estas pessoas tem acesso direto ao 
emprego, permitindo ainda a celebração de contrato, com qualquer entidade, 
mesmo que não seja via IEFP.-----------------------------------------------------------------
----Têm também prioridade nos curso de formação de aprendizagem da língua 
portuguesa.------------------------------------------------------------------------------------------
----No acesso à escola, o Ministério da Educação e o grupo de trabalho emitiram 
alguns comunicados de maneira a que todos os menores possam ser integrados 
no ensino gradualmente. As escolas estão todas preparadas para que, os jovens 
possam ser integrados gradualmente nos diferentes níveis de ensino 
correspondentes. A nível do ensino secundário, todos os estudantes podem ser 
integrados. Em relação às equivalências dos cursos superiores, referiu que os 
estudantes que se encontravam a estudar nos níveis de ensino superior na 
Ucrânia podem ser integrados nos cursos que estavam a frequentar e os que 
concluíram solicitar as equivalências. O processo está simplificado ao abrigo das 
causas humanitárias. -----------------------------------------------------------------------------
----Também foi lançada a plataforma Self for Ukraine de forma a que o pedido 
seja feito online, mas não dispensa que os cidadãos se desloquem ao SEF para 
obterem informação especifica sobre esse pedido. Há necessidade de os 
menores serem validados no SEF. --------------------------------------------------------
Foram lançadas na plataforma portugalforucraine.gov.pt questões já trabalhadas 
com perguntas e respostas e várias informações pertinentes para os cidadãos 
tirarem as suas dúvidas. Existindo uma equipa, consoante o distrito, que dará 
resposta às questões apresentadas. A informação está atualizada. ----------------- 
----Que dia15 de março foi lançada uma linha de apoio à criança porque 
começam a existir situações de tráficos humano de menores.  
----Foi emitido uma comunicação ao nível dos Centros de Saúde para que os 
cidadãos sejam atendidos, nomeadamente ao nível de urgências mesmo sem 
terem ainda número de utente e também acesso a medicação e a cuidados 
básicos de saúde.----------------------------------------------------------------------------------
----Existem ações do Alto Comissariado para as migrações (AMC) 
nomeadamente o e-mail sosukrania.cm.gov.pt, que está a servir como mail de 
distribuição e canalização que vão surgindo e não estão previstos na plataforma.-
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----Os Centros Nacionais e as equipas especializadas, nomeadamente de 
emprego, Núcleos de Associações de Emigrantes, os CLAIMS, os Gabinetes de 
Empregabilidade, rede GIP, Gabinetes de Apoio Social, acabam todos por ser 
fundamentais para também dar essa resposta.--------------------------------------------
----A linha de apoio ao migrante está a ser fundamental em todo esse processo 
pois há muita necessidade de tradução e foi alargada nos seus horários de 
atendimento. A linha tem sido fundamental para as famílias de acolhimento, para 
as entidades privadas que não têm acesso de imediato a um tradutor. ------------
----Foram também publicados alguns cartões informativos dos serviços do ACM 
em três línguas, português, inglês e ucraniano mesmo para partilhar junto das 
redes parceiras das entidades da sociedade civil. Esta informação está a ser 
divulgada a todos os parceiros do ACM e também no próprio site, foi dedicada 
uma parte mais específica para todas essas questões que estão a acontecer e 
a surgir no âmbito deste acolhimento e todas as outras situações que vão sendo 
colocadas e que até então não estão previstas, estão a ajustar essas respostas 
para que as pessoas fiquem esclarecidas.--------------------------------------------------
---Também poderá ser possível a disposição de tradutores para as entidades 
parceiras que estão a organizar acolhimentos, nomeadamente em determinadas 
zonas. Foram criadas também algumas equipas mistas que são constituídas 
para além das equipas do ACM dos técnicos especializados, do SEF, da 
Segurança Social e da Atividade Tributária para acompanhar as chegadas de 
migrantes. Tem sido fundamental pois têm havido muitas entradas sem regras e 
fica difícil de controlar as mesmas. A mobilização da sociedade civil, voluntários, 
associações, tiveram iniciativa, e ir às fronteiras trazer cidadãos, e quando 
chegam ao país há uma série de respostas que têm de ser conjugadas para que 
tudo não fique disperso. Então, essas equipas mistas do ACM têm sido 
fundamentais, para junto de quem está a organizar essas ações, tenham total 
apoio. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----As equipas mistas estão a ser acompanhadas pelos responsáveis dos 
Centros Nacionais do Porto, Beja, Faro e Lisboa. Ou seja, estes coordenadores 
têm como missão tentar recolher toda a informação relativamente às chegadas 
e às receções e partilhar com os outros Institutos, no sentido de, havendo uma 
chegada em grande número estarem lá essas entidades para apoiar esses 
cidadãos, nomeadamente em grande número e com problemas graves de 
saúde, que necessitam de acompanhamento médico e que só com estas equipas 
de atividades mistas se consegue tratar de imediato.------------------------------------
----Informou que também está a ser feito o mapeamento das disponibilidades. A 
Associação Nacional de Municípios enviou às Camaras Municipais esses 
pedidos de mapeamentos de necessidades, ou seja, cada entidade poderá por 
via desse formulário informar do que tem disponível, a nível de alojamento, de 
camas, a nível de outros tipos de apoio de maneira que esta informação final 
fique toda congregada no Núcleo do ACM, que está a coordenar toda a atividade 
de refugiados. As respostas serão ativadas à medida que elas forem sentidas a 
nível dos acolhimentos. Também foi criado recentemente o programa Porta de 
Entrada. Este programa é um programa de comparticipação e apoio para o 
alojamento em empreendimentos turísticos ou arrendamento apoiado. Este 
programa prevê essa comparticipação ou apoio e através de um protocolo com 
o IRU- Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, Câmaras Municipais e o 
ACM, e todas as entidades civis, de determinado município, poderão sinalizar 
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essas pessoas para usufruírem desse protocolo, promovendo a integração neste 
programa.--------------------------------------------------------------------------------------------
----É um resumo de todo o trabalho que está a ser desenvolvido e muitas outras 
ações que ainda estão a acontecer. À medida que forem surgindo novas 
questões os sites e as plataformas são atualizadas. Agradeceu toda a atenção 
dos participantes da reunião. -------------------------------------------------------------------
----A Vereadora Mónica Pires de Aguiar agradeceu as informações 
disponibilizadas pelo Dr. Vladimir e referenciou que foi muita informação e que é 
difícil depreendermos tudo, mas ficam as noções gerais das medidas que estão 
no território e a que podemos aceder, através das plataformas online. 
Referenciou ainda que se houvessem dúvidas, durante a sessão, as mesmas 
poderiam ser esclarecidas. ----------------------------------------------------------------------
----A Vereadora Mónica Pires de Aguiar passou a palavra à Dr.ª Luísa Malhó, 
para que a mesma fizesse a sua intervenção. ---------------------------------------------
-----A Dr.ª Luísa Malhó começou por agradecer o convite que foi dirigido ao 
Centro Distrital e elogiou o Sr. Vladimir na síntese de uma matéria nova para 
todos nós. Pois o facto do ACM ter as políticas migratórias desde 2015 quando 
surgiram os primeiros refugiados em Portugal e as outras crises humanitárias 
que já vivemos, esta tem uns contornos especiais e diferentes.-----------------------
----A Dr.ª desejou as boas vindas a todos os participantes e referiu que a matéria 
abordada é um tema que nenhum de nós gostaria que fosse tema, nem matéria 
destas plataformas.--------------------------------------------------------------------------------
----Cumprimentou a Dr.ª Graça Nunes e referenciou que temos um trabalho 
árduo a fazer nestas mesmas matérias.----------------------------------------------------- 
----Referiu que desde a primeira hora o Município de Santiago do Cacém e na 
figura do Sr. Presidente entraram em contacto com a Instituição, no sentido de 
perceber o que é que Santiago do Cacém podia fazer para colaborar e ajudar 
todos aqueles que viessem a escolher o Município para residir e fixar no âmbito 
desta crise humanitária sem precedentes que todos nós vivemos.------------------- 
----Deixou a nota que o Sr. Presidente que, apesar de não ter conseguido estar 
presente, sempre teve este cuidado.----------------------------------------------------------
----Ressalvou que o Município de Santiago do Cacém tem desde a primeira hora 
acompanhado os contactos com o Sr. Presidente do Alto Comissariado para as 
migrações.-------------------------------------------------------------------------------------------
----A Dr.ª referiu que há um ano atrás estava a trabalhar para as Migrações no 
Alto Comissariado para as Migrações e era colega do Sr. Vladimir onde 
permaneceu vinte anos.--------------------------------------------------------------------------
----Afirma que temos estado a assistir a fluxos migratórios, que estão a ser 
organizados, alguns pelos Municípios,  empresas mas também por particulares. 
----Ressalvou que os presentes na reunião são disseminadores da mensagem e 
que todos têm de estar em sintonia e união. Esta união passa por serem 
portadores das palavras que ouviram do Dr. Vladimir. É muito importante, que 
se soubermos que chega uma família amanhã que contacte as pessoas e que 
diga a essa família que a primeira coisa que tem a fazer é o registo no SEF. A 
Dr.ª Luísa referiu que antes o registo no SEF teria de ser presencial. Neste 
momento pode ser feito online, exceto os menores, portanto torna-se um 
processo muito mais facilitador. O processo de entrada, independentemente de 
ser de autocarro, de avião, de carrinha ou de outro meio de transporte é sempre, 
numa primeira análise, o SEF. Pois será o SEF que irá desbloquear, em termos 
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de processo, o número de identificação fiscal. Quando faz a primeira triagem, o 
SEF articula diretamente com a Segurança Social para a atribuição do NISS e 
articula diretamente com a Saúde para a atribuição de número de utente. Isto 
significa que só aquelas pessoas que chegam ao nosso país, que vão ao SEF é 
que podem ter logo acesso a estes três números. É à Segurança Social que o 
SEF faz chegar a lista das pessoas que já têm o processo completo. O SEF é a 
porta de entrada independentemente, do meio como se deslocam, para terem 
acesso ao que chamamos uma cidadania e integração plena. Referiu que 
estamos a falar de um fluxo migratório que desconhecemos até ao momento. 
Estamos a falar de mulheres isoladas com crianças e também têm chegado 
alguns homens mas eram homens que saíram do país antes da lei marcial, 
portanto que podiam sair. Homens dos dezoito aos sessenta anos não podem 
sair da Ucrânia.  Mencionou que todos os dias o Centro Distrital articulam com o 
ACM, no sentido de dizer que no nosso distrito, falando numa base concelhia.--
----Todos os dias o Centro distrital, articula com o ACM no sentido de articular, o 
Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal tem responsabilidade nos 13 
Concelhos e questiona o SEF se sabe acerca da chegada de refugiados em 
autocarros ou em carrinhas havendo um cruzamento de informação para que 
ninguém escape. Não no sentido de controlar mas sim para evitar o tráfico 
humano. Ressalvou que temos de salvaguardar os direitos humanos destas 
pessoas..---------------------------------------------------------------------------------------------
----O Dr. Vladimir referiu que foi criada recentemente uma Task Force e que já 
foi divulgada e tem uma linha telefónica de apoio no âmbito da proteção de 
crianças e jovens que cheguem a Portugal sem um adulto responsável, a linha 
é 300 511 490. Está divulgada nas redes sociais e na página do ACM. ------------
----A Dr.ª Luísa referiu que há grupos organizados de tráfico humano que vão 
buscar as pessoas à Polónia. Os refugiados devem tentar procurar OMG 
credíveis. Portanto, estas pessoas estão a ser vitimas e daqui a uns tempos, 
iremos falar de um grande número de pessoas que desapareceram nestes 
meandros. -------------------------------------------------------------------------------------------
-----Nós portugueses somos muito solidários e temos muito a emoção à flor da 
pele, estamos numa ponta da Europa e queremos muito acolher mas também 
temos de ter condições para acolher. Quando falamos em condições, seria ir 
buscar espontaneamente em carrinhas ou autocarro as pessoas, temos de ter a 
noção de que quando as transportamos e chegamos a Portugal temos de ter em 
conta primeiramente a habitação. Antes da habitação e fazer todo o 
levantamento da família, quando chegam a Portugal é necessário garantir e por 
isso mesmo é importante neste site www.acm.gov.pt/-/sos-ucrania, que tudo o 
que sejam estas chegadas, que qualquer um de nós sabe enquanto cidadãos ou 
enquanto organização que conste que esta informação vá para o ACM. Tal como 
o Dr. Vladimir disse e muito bem, o ACM tem um papel muito importante que é 
fazer o cruzamento daquilo que são as ofertas e a procura. Se chegarem 
pessoas a Santiago do Cacém e não houverem respostas em termos de 
habitação, podem ir para qualquer parte do país onde tenham essas mesmas 
respostas. -------------------------------------------------------------------------------------------
----As pessoas chegam a Portugal e vão ao SEF, que contacta a Segurança 
Social, a Saúde e as Finanças e depois essa lista completa com esses números 
vão para cada um destes organismos. A Segurança Social tem uma linha de 
apoio que foi criada para o efeito, com quatro operadores, dois que falam 

http://www.acm.gov.pt/-/sos-ucrania
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ucraniano e dois em inglês. ---------------------------------------------------------------------
-----As pessoas quando têm o número da Segurança Social atribuído são 
contactadas pela mesma. É-lhes perguntado claramente se querem ir a um 
atendimento conjunto entre o IEFP e a Segurança Social. Este atendimento 
conjunto consiste em explicar o que é que o IEFP e as ofertas de trabalho e os 
apoios que existem por parte da Segurança Social, nomeadamente o Apoio 
Social de Reinserção, o Abono Pré-Natal e o Abono de Parentalidade.------------ 
----A D.ª Luísa informou que a dia quinze de março do corrente ano, existiam 
seis pessoas com o NISS completo em Santiago do Cacém, não querendo dizer 
que não houvessem mais processos para dar entrada.----------------------------------
----Em relação ao abono de parentalidade, há pessoas que trazem crianças com 
algumas incapacidades. Ao nível da atribuição de apoios ao nível da deficiência 
também está a ser pensado. Estamos todos num processo de aprendizagem e 
que a qualquer momento podem ser alterar os procedimentos.-----------------------
----A Segurança Social está neste momento a fazer o levantamento de tudo o 
que são respostas que tenham na área da infância e da juventude, 
nomeadamente em termos de respostas ao nível das creches para ver que 
equipamentos é que têm e as vagas disponíveis para receber estas mesmas 
crianças.----------------------------------------------------------------------------------------------
---- A Dr.ª Luísa pede aos municípios, enquanto representantes de Instituições e 
enquanto também cidadãos é que tenham esta capacidade de comunicar. A 
comunicação terá de ser fluída entre nós, sob pena de deixarmos alguém para 
trás.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---O ACM tem um papel muito importante, pois tem a responsabilidade de fazer 
o cruzamento entre respostas, ofertas e procuras. Referenciou que estão seis 
famílias em Santiago do Cacém e que irão reunir com as mesmas e também com 
famílias que chegaram ao Alentejo litoral nomeadamente Alcácer do Sal, 
Grândola e Sines.  
----As famílias vêm muito expectantes nesta fase, a achar que não precisam de 
apoio porque pensam que vão regressar rapidamente. Acabam de chegar e 
estão numa situação em que deixaram os maridos, os familiares e nós que não 
fazemos parte do problema, temos uma visão que infelizmente vemos que o 
regresso vai demorar muito tempo. As pessoas que acabaram de chegar querem 
regressar e dos contactos que Lisboa fez, houveram pessoas que disseram que 
não precisavam de apoios por parte do Estado Português, que não precisavam 
de trabalho, nem de apoios sociais porque estavam numa situação transitória. 
Isto pode acontecer e nós não podemos obrigar as pessoas a nada. Queremos 
que as pessoas saibam que o Governo Português tem uma resposta e quer 
prestar o melhor acolhimento possível a todas estas pessoas. A Dr.ª Luísa 
disponibilizou-se a esclarecer quaisquer dúvidas que poderiam surgir e para tudo 
o que fosse necessário. -------------------------------------------------------------------------- 
----O Município está em articulação constante com a Segurança Social. A 
Segurança Social está em constante articulação com o ACM e o Município agora 
também está em articulação com o ACM e obviamente a articular com a Dr.ª 
Graça Nunes.----------------------------------------------------------------------------------------
----É uma guerra, temos de estar todos unidos, com esforços e ajudar da melhor 
forma possível estas pessoas.------------------------------------------------------------------
----A Sr.ª Vereadora agradeceu a intervenção da Dr.ª Luísa pelos seus 
esclarecimentos acerca de uma matéria muito complexa que é esta crise 
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humanitária.-----------------------------------------------------------------------------------------
----Passou palavra à Dr.ª Graça Freitas que é diretora do IEFP do litoral 
alentejano para nos esclarecer sobre as questões que já foram faladas. ----------
----A Dr.ª Graça Freitas felicitou a iniciativa. Explicou como é que o IEFP trabalha 
ao nível da região e como estão organizados. Deu uma nota muito positiva da 
forma como, quer o Instituto de Emprego e Formação Profissional quer a 
segurança Social se organizou no voluntariado de muitos colegas que 
constituíram equipas em parceria com o SEF nas duas embaixadas da Polónia 
e da Roménia para poderem, neste momento, já antecipar muito o trabalho que 
depois será feito. Portanto, este também será um reconhecimento dos colegas 
que de uma forma muito voluntária, sem qualquer acréscimo de vencimento 
remuneratório se voluntariaram para estar nesse contexto e antecipar já muitas 
situações. Em relação ao IEFP, receberam orientações precisas sobre a atuação 
e a constituição destes atendimentos em parceria com a Segurança Social. Foi 
criado no IEFP uma plataforma à parte do registo das ofertas de emprego da 
parte das empresas. Não entram no sistema e são tratadas e divulgadas também 
de uma forma diferenciadora. Existe a possibilidade de os candidatos fazerem 
formação à distância. ----------------------------------------------------------------------------- 
----Resumiu que, numa primeira abordagem a intervenção conjunta vai passar 
pelo Português língua de acolhimento. Quem se disponibilizar para vir trabalhar 
no imediato, no âmbito das ofertas que existem elas vão ser todas verificadas, 
portanto, ninguém vai trabalhar para “aquela” empresa sem que o seu perfil 
funcional, enquanto trabalhador, e as suas habilitações não corresponderem ao 
perfil que é exigido por parte da empresa para trabalho. Irão substituir 
necessidade de mão de obra de uma forma descontrolada e nalgumas situações 
será necessário requerer a presença da ACT para a verificação das condições 
das ofertas que foram comunicadas e que referem alojamento, alimentação e 
vencimento. Por fim, disponibilizou-se para tirar alguma dúvida que possam 
surgir. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----A Vereadora Mónica Pires de Aguiar agradeceu a participação da Dr.ª Graça 
pelos seus esclarecimentos e pela sua mensagem positiva, que neste momento 
é fundamental.  Informou que a Câmara Municipal tem sido contactada por várias 
entidades, de várias pessoas, particulares, empresas A Vereadora Mónica 
referiu dois casos concretos de situações que pediram a colaboração da Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém e que de alguma forma podem ilustrar através 
destes exemplos qual deverá ser a nossa ação. ------------------------------------------ 

----Fez referência a um contacto de um particular que tem disponível um camião 
para ir mesmo à fronteira levar medicamentos e alimentos. Referiu a outra 
situação, uma senhora que tem um grupo que pediu ao município, apoio no 
transporte e no combustível pois tem cinquenta pessoas, devidamente 
identificados, e já tem o alojamento garantido para estas pessoas, e que em 
parte já estão inscritas na Embaixada ou que vêm através de familiares. Neste 
autocarro iria um enfermeiro, um tradutor, um veterinário no caso de haver 
animais domésticos e também a própria organizadora.----------------------------------
----O Dr. Vladimir referenciou que a primeira sessão de envio de medicamentos 
foi muito articulada com o mecanismo europeu de Proteção Civil e com a ACM, 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e que através de todos os Institutos 
ativaram essa possibilidade de envio e acabaram por se enviar parte dos 
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medicamentos e materiais que tinham sido recolhidos logo no início quando 
começou a solidariedade a nível nacional.--------------------------------------------------
----Houve ações articuladas com as próprias plataformas das associações de 
apoios da Comunidade Ucraniana em Portugal, nomeadamente do Algarve que 
tem uma comunidade muito forte.  Estas associações foram as primeiras a 
trabalhar e a fazer esses envios que foram muito articulados com os Municípios 
que também de alguma forma disponibilizaram algum orçamento para poder 
realizar esses envios. Neste momento, aquilo que está a acontecer, é que 
continuam a existir levantamentos dessas provisões e disponibilidades para 
enviar, sempre em articulação com o ACM que recolhe esses mesmos 
levantamentos e coloca imediatamente na Task Force, o que acaba por 
responder diretamente à entidade que pretende ou à pessoa, ou particular que 
pretende levar essas ações e articular com a Câmara Municipal.---------------------
----Também a nível de alguns outros Institutos, por exemplo a TAP associou 
também a possibilidade de fazer envios, nomeadamente através da 
disponibilização de aviões para algumas fronteiras desde que previamente 
sinalizadas. Também disponibilizou milhas para que as pessoas possam enviar 
provisões. --------------------------------------------------------------------------------------------
----A CP também se aliou recentemente a esta causa. Os refugiados ucranianos 
podem deslocar-se nos comboios e autocarros em Portugal sem qualquer custo.-
----Há outros envios que estão a acontecer de forma esporádica, houve uma 
saída de um camião que partiu de Beja, que levaram doações em género, outras 
entidades contribuíram com combustível.---------------------------------------------------
----O ACM está a fazer os contatos com as Camaras Municipais que deram sinais   
de fazer transportes no sentido de perceber e identificar quantas pessoas são, 
qual o estado de saúde que vem, para onde e se têm familiares ou não e acabou 
por sinalizar a intenção do Município em trazer as cinquenta pessoas que estão 
identificadas.----------------------------------------------------------------------------------------
----A Vereadora Mónica Aguiar referiu que é necessário concertar esforços para 
que os refugiados cheguem de forma correta.---------------------------------------------
----O Dr. Vladimir explicou como foi o primeiro transporte de refugiados em 
Portugal, que saiu de Braga.  Cada Município terá a sua particularidade e essa 
articulação e disponibilidade de cada serviço ou entidade, disponibilizar cada tipo 
de ação será diferenciador nesse processo. Em relação à possibilidade da 
chegada de pessoas ao Município. o Dr. Vladimir irá transmitir ao nível da Task 
Force que irão ativar as outras respostas e em articulação com um ponto focal 
da Camara que está a acompanhar e até garantir o autocarro.------------------------
----A Vereadora Mónica Pires de Aguiar agradeceu a intervenção do Dr. Vladimir 
e deixou subjacente que todos temos de trabalhar em parceria e de forma 
articulada nos casos concretos que foram referidos anteriormente.-----------------
O Dr. Vladimir informou que a Ucrânia tem uma isenção de vistos para a entrada 
em Portugal.---------------------------------------------------------------------------------------- 
----A vereadora, Mónica de Aguiar, referiu que o objetivo desta reunião era saber 
se podíamos contar com os parceiros, para depois de forma articulada dar o 
apoio necessário.----------------------------------------------------------------------------------
A Dr.ª Luísa do Instituto de Segurança Social de Setúbal, ressalvou a importância 
de se fazer a testagem em termos de Covid. Deu o exemplo de um voo charter 
que chegou ao aeroporto de Figo Maduro, que para além de estar o SEF, esteve 
também a saúde para fazer essa mesma testagem. Informou que na escola 
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Naval do Alfeite em Setúbal, existe uma estrutura montada desde o início da 
pandemia para dar resposta às pessoas que testem positivo. ------------------------
----O Dr. Vladimir acrescentou que em Beja, no Centro Nacional disponibilizaram 
um dia para que o IEFP, a saúde e a Segurança Social possam acompanhar as 
pessoas que estão a chegar. Cada Instituição tem um dia fixo de atendimento 
para estes cidadãos. Informou ainda que estão a fazer os agendamentos 
posteriores à data do pedido da proteção temporária e no próprio dia. A Saúde 
disponibilizou uma técnica para estar nesse centro a fazer o diagnóstico à saúde 
de cada cidadão. Este diagnóstico engloba perceber, se a vacinação das 
crianças está completa e se corresponde ao plano de vacinação. A nível 
psicológico, a própria técnica faz esse acompanhamento. Cada contributo que 
se dá ou até uma linha de atendimento específico só para essa matéria com 
alguém dos Centros de Saúde designados só para esse atendimento é mais fácil 
canalizar a informação dentro dos institutos. É um ponto fulcral para essa 
temática e fundamental para que depois aquelas pessoas sirvam de pêndulo de 
ligação entre todas as restantes entidades e verificar dentro do serviço a 
resposta.----------------------------------------------------------------------------------------------
----As receções dos refugiados no Alentejo, serão acompanhadas pelo Dr. 
Vladimir do Alto Comissariado para as Migrações.----------------------------------------
--Foi ainda referido que as escolas poderão desenvolver apoio extracurricular,   
a integração sociocultural  das crianças. A integração é progressiva consoante 
as competências da língua portuguesa. -----------------------------------------------------
-----A Vereadora Mónica de Aguiar agradeceu a presença de todos em particular 
aos convidados. Ressalvou que a reunião foi muito importante e a ideia com que 
devemos ficar é que todos os nossos esforços têm de ser reunidos de forma 
concertada para acolher as pessoas que escolheram o nosso país para se 
refugiarem e que irão precisar de ajuda nos próximos tempos. Teremos então 
assim, de manter a convicção e vontade de ajudar.--------------------------------------
-----Terminou o discurso informando que a Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém, nomeadamente através do serviço de Ação Social apela a que alguma 
questão que possa surgir, entre em contacto para que as mesmas possam ser 
esclarecidas.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

P’ela Presidente do CLASSC 

Mónica Aguiar 
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