
Rede Local de Apoio a Pessoas Refugiadas da Ucrânia 

Ponto da Situação

Valongo



Levantamento dos Apoios Disponibilizados pelas Entidades da Rede Social 

Entidades Apoios Disponibilizados
Câmara Municipal de Valongo

- Habitação

- Acompanhamento técnico

- Apoio ao emprego

- Formação de português

- Divulgação de iniciativas de apoio a pessoas 

refugiadas da Ucrânia.

- Alimentos e bens

- Jardim de infância e creche

- Acompanhamento a serviços

- Formação desportiva em futsal

- Serviço de Tradução Ucraniano / Português

ADICE – Associação para o 

Desenvolvimento Integrado da Cidade de 

Ermesinde

Agrupamento de Escolas de Campo

Agrupamento de Escolas de São Lourenço

Associação Helpo

AVA – Associação Viver Alfena

Centro Social de Ermesinde

Centro Social e Paroquial de Alfena

Escola Profissional de Valongo

Instituto Bom Pastor

Junta de Freguesia de Alfena 

Junta de Freguesia de Valongo

I.Sense 

Lar Marista 

Misericórdia de Valongo

União Desportiva e Recreativa da Bela



Rede Local de Apoio a Pessoas Refugiadas da Ucrânia

- Câmara Municipal de Valongo 
- Instituto da Segurança Social /Serviço Local Ação Social Valongo 
- ACES Maia/Valongo 
- Centro de Emprego de Valongo



INSTRUMENTOS E FORMAS DE ATUAÇÃO 

 Recrutamento de uma Voluntária com funções definidas de intérprete em

língua Ucraniana – BLValongo;

 Fichas de Identificação:

Indivíduos refugiados / Quem os recebe – Interlocutor/a;

 Criação de um processo: registo das necessidades e todos os apoios prestados;

 Visita às habitações: avaliação das condições de habitabilidade sempre que é

disponibilizado alojamento por particulares;

 Fundo de Maneio criado pela CMV para fazer face às despesas com o apoio

alimentar;

 Articulação permanente entre as entidades.



Nº DE FAMILIAS E APOIOS PRESTADOS

Até 30 junho foram apoiadas pela Equipe Interna da Rede Local de Apoio a Pessoas

Refugiadas da Ucrânia 28 agregados familiares, num total de 87 pessoas: 48 adultos

e 39 menores.

Nota:

5 agregados familiares regressaram à Ucrânia (maio e junho).

1 mudou para outro concelho.



DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA PELO CONCELHO 

Os agregados encontram-se distribuídos pelas 5 freguesias de forma bastante díspare,

conforme se pode verificar pelo gráfico apresentado, destacando-se Ermesinde e

Valongo como as freguesias mais procuradas.



TIPO DE ALOJAMENTO 

Relativamente ao alojamento, as pessoas refugiadas a residir no concelho 

distribuem-se por diferentes tipos, ainda que a coabitação com familiares seja a 

mais predominante: 

- Entidades Públicas – 5 agregados

- Habitação cedida por particulares – 3 agregados

- Habitação alugada pelos próprios – 1 agregado

- Coabitação com familiares -19 agregados



ENTIDADE APOIO
Câmara Municipal de Valongo: Fundo Permanente no valor de 1000,00€/mês- (abril a junho 1 886,25€); 

Acompanhamento técnico a todos os agregados que recorreram ao serviço; 

Alojamento para 1 agregado.

Misericórdia de Valongo 4 cabazes; integração de 2 crianças em creche e jardim de infância.

Lar Marista Alojamento (incluindo todas as refeições e apoio técnico) – 1 pessoa.

Instituto Bom Pastor Alojamento (incluindo todas as refeições e apoio técnico) – 2 pessoas.

Centro Social de Ermesinde Integração de 2 crianças em creche; um posto de trabalho; Alimentos para 

uma família; Criação de uma turma de PLA/formação em língua 

portuguesa para pessoas ucranianas. Alojamento (incluindo todas as 

refeições e apoio técnico) – 3 pessoas

Conferência S. Vicente de Paulo de Sobrado 2 cabazes.

ACES Foram referenciadas para a saúde 87 pessoas (rastreio pulmonar e 

diagnostico geral, consultas e medicação).

Centro de Emprego de Valongo Atendimento e inscrição para emprego e PLA/formação em língua 

portuguesa para pessoas ucranianas.

Serviço Local de Ação Social da Segurança 

Social

24 agregados solicitaram RSI (15 deferidos a data 30 junho).

ADICE Criação de uma turma de PLA/formação em língua portuguesa para 

pessoas ucranianas.

APOIO PRESTADO PELAS ENTIDADES PARCEIRAS DA REDE SOCIAL 



APOIO PRESTADO POR ENTIDADES EXTERNAS 

- Grupo Jerónimo Martins:

- Bens alimentares/secos – 100 cabazes no valor de 795,00€;

- Cartão para compras no valor de 500,00;

- Cartão para isenção de taxa de entrega de bens nos domicílios no

valor de 450,00€.

- Cáritas (Porto) – 1 cabaz.

- 3ª Essência - Associação Cultural e Artística de Dança Oriental, Yoga e

Terapias Naturais – aulas gratuitas de yoga.



A NOSSA AVALIAÇÃO:

Pensamos que a metodologia definida possibilita uma intervenção próxima,

personalizada e direcionada para as necessidades de cada família, ainda que, ao nível

da habitação, nem sempre seja possível apresentar as necessárias soluções por

extravasar a capacidade deste Serviço e até mesmo da Autarquia.

Para a Equipe tem sido uma aprendizagem e um desafio contínuo fazer face às

dificuldades que diariamente são colocadas, mas vamos continuar a desenvolver

todos os esforços para que as famílias que foram acolhidas no nosso concelho sintam

confiança na capacidade de resposta humanitária do nosso Município.

CONSTRANGIMENTO – Habitação



Grata pela vossa atenção!

A Equipa da Rede Social:

Ilda Soares
Fátima Azevedo
Filipa Espinheira

Contacto:
91 105 05 13


