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ACOLHIMENTO DE CIDADÃOS DA UCRÂNIA
WELCOMING UKRAINIAN CITIZENS IN MANTEIGAS



PLANO DE ACOLHIMENTO
O Município de Manteigas preparou, em conjunto com várias entidades 
parceiras, um plano de acolhimento de cidadãos ucranianos no nosso 
concelho. Este plano tem como objetivo proporcionar condições de 
estabilidade e segurança para os que pretendam recomeçar a sua vida em 
Manteigas.

A nossa missão passa por proporcionar um acolhimento humano e digno a 
todos os que nos procurarem, aprofundando desta forma a resposta social 
do Municipio através do desenvolvimento de um trabalho em rede com 
vista à sua integração social e económica.

Para o efeito, apelamos à participação e colaboração de todos, quer através 
do voluntariado, quer doando bens de primeira necessidade, ou ainda 
contribuindo com donativos em dinheiro para a conta bancária constituída 
para o efeito e que será afeta exclusivamente à resposta deste programa.

Sabemos que Manteigas está preparada para mostrar a força da sua união 
e da sua solidariedade para com todos os ucranianos que, por causa da 
guerra, se viram obrigados a mudar as suas vidas. Colocamo-nos, assim, 
na linha da frente para acolhermos tantas famílias, homens, mulheres ou 
crianças, quantas conseguirmos, conscientes de que estamos, do lado 
certo da história. Passemos ao mundo, enquanto comunidade, uma simples 
mensagem: hoje, tal como sempre, escolhemos dizer presente!

O Presidente da Câmara Municipal
Dr. Flávio Miguel Tacanho Massano



CENTROS DE RECOLHA DE BENS
A Câmara Municipal de 
Manteigas, em 
coordenação com todas as 
entidades parceiras, 
definiu vários centros 
logísticos que funcionarão 
como centros de recolha 
de bens e de receção dos 
refugiados. 

SEJA UMA
FAMÍLIA DE
ACOLHIMENTO
OU CEDA
ALOJAMENTO

O Governo Português lançou o programa “Porta de Entrada” que financiará todos os 
proprietários que adiram ao arrendamento para refugiados ucranianos.
Mais informações em https://www.portaldahabitacao.pt/porta-de-entrada.

Bombeiros Voluntários de
Manteigas
Centro de Assistência
Paroquial de São Pedro
Junta de Freguesia de Sameiro
Junta de Freguesia de
Vale de Amoreira

Informe-se dos bens necessários nos centros de recolha.
Entregue os bens nestes locais e contribua para esta causa!

Se pretende acolher em sua casa uma 
família ucraniana, ajudamos ao longo 
de todo o processo. Se, por outro lado, 
possuir casas que pretenda ceder ou 
arrendar, indique-nos essa 
disponibilidade para podermos
visitar e efetuar
o respetivo 
contrato de
arrendamento
temporário.



Se é empresário e tem oportunidades de emprego, faça-nos chegar o 
descritivo das funções em aberto, para as podermos apresentar a todos 
os que pretendem recomeçar as suas vidas no nosso concelho.

DONATIVOS
EM DINHEIRO
A nossa conta solidária 
foi criada para poder 
receber o seu donativo.
O valor recebido será 
administrado pela 
Câmara Municipal de 
Manteigas e utilizado na 
sua totalidade para suprir 
as necessidades básicas 
dos cidadãos ucranianos 
a residirem em 
Manteigas.
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CENTRO DE SAÚDE
DE MANTEIGAS

PARTILHE AS
OFERTAS DE EMPREGO

MUNICÍPIO DE MANTEIGAS
IBAN PT50 0035 0435 00009964230 94
BIC SWIFT CGDIPTPL

INFORME-SE

275 980 000 | 962 073 827
968 160 296 | 968 160 297

ajudaucrania@cm-manteigas.pt

www.cm-manteigas.pt


