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MUNICÍPIO DO BARREIRO 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
DELIBERAÇÃO 

N.º 09/2023 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal realizada em 22 de fevereiro   
 
 

Voto de Solidariedade e de Pesar 
Ao povo da Turquia e da Síria 

 
 

Na madrugada do dia 6 de fevereiro, um sismo, devastou o Sudeste da Turquia e o 
Noroeste da Síria, provocando destruição e um dramático número de vítimas ainda 
incerto, sendo o balanço provisório de mortos e feridos muito elevado, na ordem das 
dezenas de milhar.  
 
As consequências desta calamidade, são difíceis de suportar, hoje e futuramente terão 
um impacto negativo e direto em milhões de pessoas na Turquia e na Síria, na carência 
de alimentação, na falta de medicamentos, na habitação e no acesso às infraestruturas 
civis e instalações hospitalares.  
 
A comunidade internacional tem-se mobilizado. Os portugueses também têm participado 
nesse esforço de solidariedade, nomeadamente lendo recentes noticias, foi enviada uma 
força operacional conjunta para a Turquia para ajudar nas operações de busca e 
salvamento das vítimas, missão coordenada pela Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil que se juntou a outros esforços internacionais de cariz humanitário de 
proteção civil.  
 
As instituições portuguesas de norte a sul do país, enviam os votos de solidariedade e de 
pesar, no entanto, será necessário ir mais longe, além das palavras e garantir a ajuda 
necessária. O envolvimento das instituições no mecanismo de ajuda, porque é urgente 
mover esforços, garantindo o envio da ajuda humanitária que for possível. O governo 
português, as instituições portuguesas, particularmente, a Câmara Municipal do Barreiro, 
poderá e deverá no âmbito das suas competências, desenvolver esforços logísticos e 
formular apelos, em articulação com as instituições do estado e outros organismos não 
governativos nacionais e locais, procurar desenvolver medidas locais para o envio dos 
bens que possam ser recolhidos pela comunidade local, e assim, prestar uma ajuda 
humanitária concreta e efetiva aos povos da Turquia e da Síria que que estão a sofrer.   
 
As instituições internacionais, nomeadamente a ONU, estimam que na Síria existam mais 
de 4 milhões de pessoas dependem hoje de assistência humanitária e o terramoto veio 
adensar ainda mais essa triste vulnerabilidade, é que para além da catástrofe provocada 
pelo sismo, ainda são vitimas de surtos contínuos de cólera, de inverno rigoroso e, vitimas 
de medidas coercivas e sanções económicas unilaterais e de ocupação de território, 
visando atingir as condições de vida, nomeadamente, do povo sírio.  
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Portugal, será capaz de demonstrar a sua solidariedade para com as vitimas do sismo na 
Turquia e na Síria, assim como acreditamos ser capaz de ajudar a construir um caminho 
de união e de consolidação da paz e do bem-estar de todos os povos do mundo que 
sofrem com catástrofes naturais e com as guerras. Assim o desejamos.  
 
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro manifesta o seu profundo pesar pelas 
vitimas do Terramoto, manifestando a sua solidariedade aos povos da Turquia e da 
Síria, reafirmando o seu empenho no desenvolvimento de medidas locais de apoio 
e de ajuda humanitária.  

O documento deverá ser enviado à Embaixada da Turquia e Serviços Consulares da Síria.  

 
  
  
Aprovada por unanimidade. 

 

 

Barreiro, 22 de fevereiro de 2023 

 

 

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, 
 

 

 
André Alexandre Pinotes Batista 
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