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Portugal é um dos Países-Membros da International Holocaust Remembrance Alliance 

(IHRA). Em julho de 2009, foi admitido como País-Observador da IHRA e, no mês de 

outubro de 2018, apresentou a sua candidatura a País de Ligação, assumindo este novo 

estatuto no dia 29 de novembro desse ano, na Reunião Plenária de Ferrara.  Em agosto 

de 2019, submeteu a sua candidatura a País-Membro que foi aceite, em dezembro, na 

Plenária de Luxemburgo da IHRA que se realizou entre os dias 2 e 5 desse mês. Só a 

partir desse momento, com a alteração de estatuto, Portugal pôde ter uma 

participação de pleno direito nos grupos de trabalho, dando contributos para a 

discussão e para a elaboração de documentos da IHRA. 

A Direção-Geral da Educação (DGE) integra a delegação portuguesa na IHRA e faz parte 

do grupo de trabalho da educação e do comité sobre o genocídio dos Roma. No contexto 

das obrigações do Estado Português nesta organização, a DGE acompanha e participa 

nos trabalhos da IHRA, nas áreas a que está ligada, e desenvolve, nos últimos anos, um 

trabalho regular junto de escolas e de professores no âmbito da preservação da 

Memória e do Ensino do Holocausto, do Genocídio dos Roma, da defesa dos Direitos 

Humanos, e do combate ao racismo, a quaisquer formas de discriminação, ao 

antissemitismo e à distorção do Holocausto. 

Este trabalho da DGE também se enquadrou até ao final de 2021 no Programa Nacional 

Nunca Esquecer, instituído no mês de junho de 2020, pela  Resolução 51/2020 da 

Presidência do Conselho de Ministros: “em torno da memória do Holocausto e para a 

promoção dos Direitos Humanos”.  

Na atualidade, a sua ação desenvolve-se ainda no âmbito do Plano Nacional de 

Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025 — Portugal contra o racismo, 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2021, publicada no Diário 

da República, 1.ª série, de 28 de julho de 2021.  

https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/51-2020-136600049
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/51-2020-136600049
https://dre.pt/home/-/dre/136600049/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/136600049/details/maximized
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDI3NgEAkTS69AUAAAA%3d
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDI3NgEAkTS69AUAAAA%3d


A DGE organiza ações de formação e atividades em escolas e divulga, no boletim digital 

NOESIS, o trabalho realizado por professores e alunos das escolas portuguesas no 

âmbito das temáticas supramencionadas. Também no seu site e no boletim digital 

NOESIS são divulgadas as recomendações e os recursos da IHRA para os professores 

utilizarem no contexto do ensino do Holocausto. Brevemente estará disponível a 

tradução portuguesa, da responsabilidade da DGE, do documento Recomendações para 

Reconhecimento e Combate à Distorção do Holocausto, que se encontra disponível na 

versão inglesa no site da IHRA.   

Desde o ano letivo 2021/2022, a DGE reforçou o seu trabalho ligado ao ensino do 

Holocausto, com base no entendimento que a educação tem um papel fundamental no 

desenvolvimento de competências nos jovens que os preparam para serem cidadãos 

ativos, responsáveis e democráticos, defensores dos Direitos Humanos, promotores da 

inclusão, e atuantes contra o racismo e quaisquer formas de discriminação e de 

distorção.  

No domínio da formação de professores, a DGE realiza, anualmente, com organizações 

nacionais e internacionais (Associação de Professores de História, Memoshoá, Mémorial 

de la Shoah e Yad Vashem, entre outras), ações de formação (Cursos e ACDS) e 

palestras para professores sobre o ensino do Holocausto com o propósito de lhes 

fornecer dados científicos atualizados e sugestões pedagógicas na perspetiva da 

transversalidade do conhecimento. 

A formação de professores teve início em abril de 2018, em Braga, e até ao momento 

as formações dinamizadas (Cursos de Formação de 15 horas e Ações de Curta Duração) 

foram frequentadas por 506 professores, dos quais 53 são formadores. A partir do curso 

de formação realizado no Porto, nos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2021, a DGE 

considerou importante, em primeiro lugar, abrir as inscrições a professores de todos 

os grupos de recrutamento, e, em segundo lugar, aumentar o número de conferencistas 

portugueses, diversificar as temáticas, e ainda alterar a modalidade da sua intervenção 

que passou a ser dinamizada pela Divisão do Ensino Secundário.  

A realização do próximo curso de formação de professores de 15 horas, dirigida a 

docentes de todos os grupos de recrutamento, está prevista para Lisboa nos dias 4, 5 

e 6 de novembro de 2023. 

 

 

https://www.holocaustremembrance.com/stories/educational-resources-digital-teaching-learning-holocaust
https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/2021-01/Recognizing%20and%20Countering%20Holocaust%20Distortion%20Recommendations%20%E2%80%93%20IHRA.pdf

