APOIO AOS UCRANIANOS
A nossa paróquia está activamente envolvida no apoio aos ucranianos.
Fazêmo-lo institucionalmente, através da Caritas Diocesana, que, por sua vez, está em diálogo
permanente com as estruturas do Estado (Protecção Civil, Segurança Social, SEF…)
Na sequência do apelo que lançámos à Comunidade, comunicámos, na passada segunda feira,
as disponibilidades recebidas, tanto no que respeita a voluntários para alguma acção directa que
nos venha a ser solicitada, como no que toca a possíveis famílias de acolhimento.
Este processo continua em aberto: continuamos a receber ofertas de disponibilidade da parte
de quem quiser ajudar, tanto ao nível do voluntariado como ao nível de possibilidade de
acolhimento de refugiados porque, depois da primeira informação que comunicámos
superiormente, estamos sempre a actualizar esses dados.
O processo de acolhimento de refugiados é mais complexo do que o nosso coração pede.
Mas só assim é que o acolhimento, que vai muito para além de, numa emergência, facultar
dormida e alimentação a quem necessita, pode ser seguro e resultar numa verdadeira
integração das pessoas numa normalidade de vida que inclui a sua legalização, a possibilidade
de inserção na vida de trabalho…
Para a ajuda imediata às multidões que sofrem com a tragédia da guerra e necessitam de
cuidados urgentes, neste momento a melhor maneira de o fazermos é através das instituições
que estão no terreno, embora sintamos todos, certamente, o desejo de ir lá com as nossas
próprias mãos.
Enviar bens, a não ser através de instituições que estão no terreno, também não é, neste
momento, a forma mais prática (e racional) de garantir a efectividade da nossa ajuda.
Para o apoio primeiro à vaga constante de refugiados que continua a chegar às fronteiras da
Ucrânia, a Caritas Portuguesa está em contacto com as Caritas locais (nomeadamente a
Ucraniana e a Polaca) e outras organizações (como a Cruz Vermelha) que estão no terreno.
E o meio privilegiado de apoiar as acções dessas organizações continua a ser o contributo
económico (maneira mais eficaz de garantir que o que chega às pessoas é, em cada momento,
é efectivamente aquilo que é mais necessário.
A Caritas divulgou já a forma de cada um contribuir economicamente, com a garantia e a
segurança que as instituições da Igreja nos dão de que o nosso contributo pode, de facto, fazer
a diferença:
Donativos online: www.caritas.pt/donativos-online
IBAN: PT50.0033.0000.01090040150.12
Multibanco: 22222 (entidade) 222 222 222 (referência)
Contactos: Márcia Carvalho | 911 597 497 | marciacarvalho@caritas.pt
Para mais informações, constantemente actualizadas, podemos consultar o site da Cáritas
Portuguesa, Facebook e Instagram.

