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4ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do quadriénio 

2021-2025 

 

Voto de saudação N.º 3 

Ao pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia 

 

A ofensiva militar lançada pela Rússia contra o Estado soberano da Ucrânia 

constitui uma agressão inaceitável e uma violação do direito internacional que põe 

em perigo a coexistência entre nações.  

A resolução de diferenças e conflitos entre Estados deve ter lugar com absoluto 

respeito pela Carta das Nações Unidas, cujos objetivos principais são a preservação 

da paz e a cooperação social, económica e cultural entre todas as nações que 

assinaram esta obrigação, que inclui a Rússia. Rejeitamos totalmente a visão do 

Presidente russo, de uma nova ordem internacional em que o mundo é liderado 

por nações fortes e soberanas, ou seja, pela lei da força e não pelo Direito 

internacional. 

A agressão à Ucrânia por parte da Rússia deve, portanto, ser incondicionalmente 

rejeitada e aqueles que a perpetraram devem ser responsabilizados, uma vez que 

resultará numa catástrofe humanitária com custos inevitáveis e extremamente 

elevados para todo o mundo. Além disso o sucesso da Rússia seria um incentivo a 

novas guerras de agressão e conquista. 

Saudamos e agradecemos a atuação levada a cabo de todos os fregueses e 

entidades desta Freguesia pelas medidas tomadas no sentido de apoiar a receção 

e integração dos cidadãos ucranianos, que se vêm obrigados a abandonar o seu 

país por causa desta ofensiva criminosa, e pelos bens que solidariamente doaram 

para auxiliar a colmatar as necessidades do povo ucraniano nestes tempos de 

sofrimento. 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/
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A Ucrânia é um país que abraçou democracia e a nossa Europa e como 

consequência sofreu a primeira invasão da Rússia em 2014. Ora, a União Europeia 

como Comunidade fundada nos princípios democráticos e no respeito absoluto 

pela Carta das Nações Unidas, tem as portas abertas aos países vizinhos que 

partilhem estes valores e a Ucrânia não será exceção.  

A Europa aprendeu com a sua história recente e cresceu mais forte e unida 

enquanto civilização, e neste sentido não virará costas a um Estado Soberano, 

democrático, o qual atravessa uma guerra por querer fazer parte da nossa Europa.  

O pedido de adesão à União Europeia resulta também do forte apoio demonstrado 

pelos vários Estados-Membros e da união de todos os europeus à Ucrânia e ao seu 

povo. A família europeia está, pois, disposta a receber os cidadãos e a nação 

ucraniana no seu seio e desta forma levar ao povo ucraniano uma mensagem de 

esperança e de reconhecimento pela sua resiliência face à invasão Russa.  

Nós Europeus acreditamos na Ucrânia, no seu futuro enquanto estado Soberano e 

Estado-Membro da UE.  

 

Assim, a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida a 29 de Junho de 2022, 

aprove um voto de saudação: 

- a todos os fregueses e entidades da freguesia que direta e indiretamente têm 

ajudado os refugiados ucranianos 

- ao pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia, e à resposta e apoio 

demonstrados pelos Estados-Membros e pela união de todos os europeus à 

Ucrânia e ao seu povo. 

 

 

 

Lisboa, 29 de Junho de 2022 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/
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Mais delibera: 

 

 

 Divulgar nos locais habituais, no Boletim e sítio web da Junta de Freguesia;  

 Juntar a acta desta sessão. 

 

Os proponentes: 

Camila Botão (PSD) 

João Vás e Lima (PSD) 

Marta Vieira (PSD) 

Pedro Monteiro (PSD) 

Paulo Guerra (PSD) 

Bernardo Correia d’Oliveira (CDS) 

Rodrigo Benítez (CDS) 

Maria Clara Ferreira da Silva (CDS) 

 

APROVADA POR MAIORIA         

Votos a favor: 13 (5PSD 5PS 4CDS 1BE 1IL 1 Chega 1LIVRE) 

Votos contra: 1 (CDU) 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/

