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voluntariado e recolha de bens

Estudantes do IPCA 
voluntariam-se para 
apoiar ucranianos

O
Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave 
(IPCA) tem incenti-
vado os seus estu-

dantes para a prática do 
voluntariado no âmbito 
do apoio ao povo ucra-
niano. Os estudantes não 
ficaram indioferentes e 
estão a cooperar direta-
mente com os parceiros 
das Câmara Municipais 
do Quadrilátero Urbano 
na recolha de bens, assim 
como ao nível de volunta-
riado através da Associa-
ção de Estudantes, infor-
mou a instituição. 

«Os estudantes do en-
sino superior e, particu-
larmente os estudantes do 
IPCA, estão hoje muito 
comprometidos com as 
questões sociais» e com o 
apoio ao povo acraniano. 
Citada em comunicado, 
Paula Tavares, vice-pre-
sidente do IPCA para a 
Comunicação, Interna-
cionalização e Cultura, 
sublinha que «hoje, mais 
do que nunca, os estudan-
tes percebem o impor-
tante que é 'estar envol-
vidos' e comprometidos 
com o futuro da Europa», 
sendo que o exemplo de 
resiliência do povo ucra-
niano «é uma lição, mas 
sobretudo faz repensar e 

discutir os valores da Eu-
ropa considerados como 
garantidos». 

O IPCA está disponí-
vel para o acolhimento 
de estudantes que pode-
rão ingressar nos seus ci-
clos de estudo e concluir 
a sua formação em Por-
tugal, bem como a pro-
fessores e investigadores 
para que possam conti-
nuar o seu trabalho. «Nes-
te momento, não foi ainda 
identificada nenhuma si-
tuação para o acolhimen-
to de estudantes, profes-
sores ou investigadores 
refugiados, no entanto o 
IPCA tem mantido uma 
estreita comunicação com 
as Câmara Municipais do 
Quadrilátero de forma a 
dar resposta imediata às 
necessidades que venham 
a ser sinalizadas», refere 
Paula Tavares. 

Oleksandr Afanasyev 
está em Portugal desde se-
tembro e faz parte de um 
grupo de quatro estudan-
tes de nacionalidade ucra-
niana que se encontram 
atualmente em mobilida-
de no IPCA e que têm sido 
muito ativos no progra-
ma de voluntariado pro-
movido pela Câmara de 
Barcelos e noutras ações 
com os refugiados que se 

encontram na cidade, no-
meadamente no apoio à 
tradução e comunicação 
com os seus concidadãos. 

O estudante ucraniano 
quer voltar ao seu país as-
sim que a guerra termi-
ne e sente-se muito aca-
rinhado em Barcelos. 
«Estou muito surpreen-
dido e contente com o 
que Portugal e outros paí-
ses estão a fazer pelo meu 
país. As ações que estão a 
ser desenvolvidas cá aju-
dam muito os refugiados. 
Essas pessoas são ajuda-
das a encontrar empre-
go, estadia, encaminhar 
as crianças para a esco-
la. É um trabalho muito 
importante e necessário», 
valoriza. 

Também Mariana Li-
ma, presidente da Asso-
ciação Académica do IP-
CA, tem acompanhado de 
perto as ações de volun-
tariado e mostra-se or-
gulhosa com a resposta. 
"A nossa equipa lançou o 
mote aos grupos acadé-
micos e à comunidade 
estudantil para que fosse 
realizada uma recolha de 
bens. Ficamos muito or-
gulhosos pois consegui-
mos recolher uma quan-
tidade avultada de bens», 
aplaude. 

Estudantes e comunidade ucraniana têm sido muito ativos no voluntariado

D
R


