
 
Parlamento Europeu lança campanha «Geradores
de Esperança» para ajudar a Ucrânia
 

A presidente do Parlamento Europeu e o presidente da câmara de Florença e da
Eurocidades deram início à campanha «Geradores de Esperança» para fornecer
geradores elétricos à Ucrânia.
 
A presidente do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola, e Dario Nardella, presidente da
câmara de Florença e da Eurocidades – rede com mais de 200 das maiores cidades da Europa
– apresentaram, quarta-feira, a iniciativa «Geradores de Esperança». O lançamento contou
com a participação e o elogio de Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano
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Volodymyr  Zelensky.  A  campanha  apela  às  cidades  para  que  doem  geradores  e
transformadores de energia para ajudar os ucranianos a enfrentar o inverno rigoroso que se
avizinha.
 
Estes geradores ajudarão a manter em funcionamento as instalações essenciais no país,
fornecendo energia a hospitais, escolas, instalações de abastecimento de água, centros de
socorro, abrigos, antenas telefónicas, entre outros.
 
Em  resultado  da  guerra  da  Rússia  contra  a  Ucrânia  e  dos  seus  contínuos  ataques  a
infraestruturas civis críticas, que violam o direito internacional e humanitário, mais de metade
da rede de eletricidade da Ucrânia foi danificada ou destruída, deixando milhões de ucranianos
sem eletricidade.
 
Em conferência de imprensa, a presidente do PE, Roberta Metsola, declarou: «O Parlamento
Europeu e a UE demonstraram uma solidariedade notável com a Ucrânia na frente humanitária,
militar e financeira. Agora, precisam de apoio prático para enfrentarem o inverno. Apelo a todas
as cidades, vilas e regiões de toda a Europa para que adiram à campanha “Geradores de
Esperança”. Juntos podemos fazer a diferença».
 
O presidente da Eurocidades e da câmara de Florença, Dario Nardella, referiu: «Desde o início
da guerra, a Eurocidades tem procurado apoiar a Ucrânia. Em 19 de agosto, assinámos um
memorando de entendimento em Kiev para apoiar a reconstrução sustentável da Ucrânia.
Agora, coordenar-nos-emos com mais de 200 grandes cidades, juntamente com as nossas
organizações parceiras e com a presidente Roberta Metsola, e faremos tudo o que estiver ao
nosso alcance para prestar ajuda direta ao povo da Ucrânia».
 
Acrescentou ainda Dario Nardella: «No encontro anual da nossa plataforma de cooperação
Eurocidades, durante a próxima semana, em Viena, apresentaremos em pormenor a iniciativa
a mais de 80 cidades participantes. Enquanto autarcas, eu e os meus colegas sabemos da
importância dos serviços locais. Ao lançar este apelo direto à ação, para que as cidades se
juntem e apoiem a Ucrânia doando geradores e transformadores, podemos ajudar a garantir
que as cidades ucranianas consigam gerir a sua vida quotidiana da melhor forma possível.
Temos de agir imediatamente. O inverno está a chegar, não há eletricidade nem gás, não há
tempo a perder».
 
Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky,  afirmou:
«Estamos orgulhosos de que os europeus e as suas instituições, como o Parlamento Europeu
e a Eurocidades, estejam hoje a defender a Ucrânia em resposta às táticas terroristas da
Rússia contra os civis ucranianos».
 
Para saber mais
Vídeo da conferência de imprensa de lançamento da campanha
Página "Geradores de Esperança"
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-conference-by-roberta-metsola-ep-president-with-dario-nardella-president-of-eurocities-and-mayor-of-florence-and-andriy-yermak-head-of-the-office-of-ukrainian-president-zelensky-on-generators-of-hope-campaign_20221123-1300-SPECIAL-PRESSER
https://ukraine.europarl.europa.eu/en/support-for-ukraine/generators-of-hope
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