MOVIMENTO DE CIDADÃOS PELO CONCELHO DE PALMELA

MOÇÃO
SOLIDARIEDADE COM O POVO DA UCRÂNIA

No passado dia 24 de Fevereiro, cerca das 3.30 horas (Hora de Portugal
Continental) a Ucrânia foi invadida pelo exército russo, no seguimento das
ameaças feitas por Vladimir Putin.
Aquilo que alguns (ingenuamente) pensavam que seria apenas uma iniciativa de
apoio aos movimentos separatistas de Donetsk e Lugansk tornou-se numa invasão
global a toda Ucrânia.
No segundo dia de ataque Vladimir Putin, mais uma vez manifestando o seu
comportamento ditatorial e imperialista, ofendeu gravemente o povo ucraniano ao
afirmar que governo ucraniano, democraticamente eleito, era um 'gangue de
viciados em drogas e neonazistas'. Entretanto Putin ordenou que o exército russo
colocasse em alerta a força de dissuasão russa, equipada com armas nucleares,
uma clara ameaça a toda a Europa.
O Povo Ucraniano está novamente a sofrer os horrores de uma guerra a que são
totalmente alheios.
Assim, o Movimento de Cidadãos do Concelho de Palmela, MCCP, propõe que a
Câmara Municipal de Palmela na sua reunião de 02 de Março de 2022 delibere:
 Condenar a invasão militar à Ucrânia realizada pela Federação Russa às
ordens de Vladimir Putin;
 Apelar, a exemplo do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres,
'em nome da humanidade', a que o governo russo cesse a agressão militar
que iniciou e que está a atingir numerosas vidas inocentes;
 Expressar a sua solidariedade para com o povo ucraniano (a começar pelos
imigrantes que muito têm contribuído para o progresso da nossa região de
Setúbal e do nosso país);
 Expressar a sua solidariedade ao Povo Russo que corajosamente tem
demonstrado nas ruas o seu sentimento contra esta guerra;
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 Apelar aos governos europeus e à comunidade internacional que se
empenhem na ajuda humanitária às vítimas do conflito, nela incluindo o
acolhimento de refugiados
Esta Moção deverá ser enviada às seguintes entidades:
o
o
o
o
o
o
o
o

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Associação de Municípios da Região de Setúbal
Associação Nacional de Municípios Portugueses
Embaixada da Ucrânia em Portugal
Embaixada da Federação Russa em Portugal
Associação de Ucranianos em Portugal (Sede, Lisboa)
Associação de Ucranianos em Portugal (delegação de Setúbal)
Comunicação Social Local, Regional e Nacional

02/03/22
Pelo MCCP

(Carlos Sousa)
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