PRÉMIO AUTÁRQUICO
«Aristides de Sousa Mendes e outros salvadores portugueses —
Holocausto, valores universais, humanismo e justiça»
EDIÇÃO 2021
Entrega de trabalhos a concurso com novo prazo: 20 de junho

Atendendo às atuais limitações provocadas pela pandemia e à eventual dificuldade de algumas autarquias
locais apresentarem trabalhos a concurso no prazo inicialmente estabelecido, foi prorrogado o prazo até ao
próximo dia 20 de junho.
Recorda-se que esta é uma iniciativa do maior simbolismo face ao trabalho quotidiano e de proximidade
das autarquias locais com as respetivas populações.
Este Prémio Autárquico visa distinguir práticas, programas ou projetos inspirados em memórias e
ensinamentos do holocausto, e engloba as seguintes cinco categorias:
«Coesão Social e Comunitária» — refere-se a contributos efetivos para a coesão social de comunidades,
localidades e territórios;
«Artes, Património e outros domínios Culturais» — tem a ver com fatores de identificação, agregação e
reconhecimento pelas respetivas comunidades e valorização pela diferenciação, de localidades e
territórios;
«Modelar o Futuro sobre memórias e experiências vivas» — engloba contributos impressivos para cimentar
uma coesão social duradoura de comunidades, localidades e territórios;
«Diferenciação, inovação, criatividade» — visa identificar contributos gerados através das dinâmicas
geradas para promover a coesão social de comunidades, localidades e territórios;
«Fazer Acontecer» —tem a ver com a promoção de mundovisões marcantes em torno dos valores
consagrados no Prémio e assentes em ações de partilha, sensibilização e envolvimento das comunidades
em geral e da juventude, em particular.

Recorda-se que, nos termos do Regulamento do Prémio, é permitida a apresentação de candidaturas
conjuntas de autarquias locais, candidaturas de autarquias locais associadas a entidades públicas ou privadas,
e a cidadãos maiores de 18 anos residentes em Portugal; na categoria Fazer Acontecer, as autarquias locais
podem associar-se a cidadãos com idades compreendidas entre os 13 e os 30 anos de idade.
As candidaturas a este Prémio são submetidas através do acesso reservado do Portal Autárquico
(www.portalautarquico.dgal.gov.pt), Recolha de informação, formulário "Prémio Autárquico”.
Encontra-se em destaque, no Portal Autárquico, toda a informação sobre o “Prémio Autárquico «Aristides
de Sousa Mendes e outros salvadores portugueses — Holocausto, valores universais, humanismo e
justiça»”, designadamente o respetivo Regulamento, a forma de submeter as propostas a concurso, bem
como o Formulário para Candidaturas.
Para efeito de esclarecimentos sobre o decurso desta iniciativa, encontra-se disponível o seguinte endereço
mail pmemoriaholocausto.asmendes@dgal.gov.pt.
Esta iniciativa, desenvolvida pela Direção-Geral das Autarquias Locais sob a coordenação do membro do
Governo responsável pelas autarquias locais, está a decorrer no âmbito do Projeto Nunca Esquecer –
Programa Nacional em torno da Memória do Holocausto,
Este Prémio é uma distinção honorífica de natureza não pecuniária, e tem por base o conceito de «salvar,
proteger e dignificar vidas humanas em Portugal face a ameaças e atrocidades contemporâneas», através
da ação e iniciativa das autarquias locais (freguesias e municípios).
Pretende-se, deste modo, promover e projetar a ação e dinâmica das autarquias locais e das respetivas
comunidades no desenvolvimento de práticas, programas, e projetos locais, que contribuam para salvar,
proteger e dignificar vidas humanas em Portugal, face a ameaças e atrocidades contemporâneas.
O Programa Nacional em torno da Memória do Holocausto tem lugar quando se assinalam os 80 anos sobre
o salvamento de milhares de seres humanos por ação do Cônsul de Portugal em Bordéus Aristides de Sousa
Mendes.
Reconhecendo-se os valores universais decorrentes e associados à excecional atuação de Aristides Sousa
Mendes e outros salvadores portugueses, pretende-se que a memória dos mesmos, e os valores que
representam, perdurem no tempo e na ação cívica das comunidades, de forma a que nunca sejam
esquecidos.

