
Holocausto: tema central na luta contra o racismo e a xenofobia 

 

 

 

O Holocausto foi um tema em debate nas últimas semanas, em Portugal, em diversos 

eventos públicos integrados no Programa Nunca Esquecer. Este projeto é uma iniciativa 

consagrada na Resolução de Conselho de Ministros n.º 51/2020, que aprova as linhas 

estratégicas do Programa Nacional em torno da Memória do Holocausto, destacando-

se os seguintes eventos: 

- Conferência, no tribunal da Relação de Coimbra, sobre Os 75 anos dos Julgamentos 

de Nuremberga/Aristides de Sousa Mendes. A conferência contou com a participação 

de investigadores na área do Holocausto e especialistas da área do Direito e teve como 

objetivo analisar os julgamentos de Nuremberga à luz do direito internacional e do 

Holocausto, bem como homenagear a figura inspiradora de Aristides de Sousa Mendes. 

- Seminário Internacional - O Ensino do Holocausto: ponto de partida para a Educação 

para a Cidadania e para os Direitos Humanos. O seminário decorreu entre os dias 18 e 

24 de novembro e foi organizado pela Direção-Geral da Educação, em parceria com o 

Mémorial de la Shoah e a Associação de Professores de História (APH) e com o apoio da 

Embaixada da Alemanha. Contou com especialistas reconhecidos nesta temática, da 

própria Mémorial de la Shoah, da APH, dos Arolsen Archives, da Memoshoá e da 

Universidade Nova de Lisboa. O Seminário constituiu um momento de formação 

creditada para professores, mas também um tempo e um espaço de partilha de 

experiências didáticas e pedagógicas e de aprofundamento científico patente na 

qualidade dos oradores e formadores.   

- Reunião plenária da International Holocaust Remebrance Alliance (IHRA), que teve 

lugar em Leipzig entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro, em formato a 

distância. Portugal esteve representado pela Delegação Portuguesa, liderada pelo 

Embaixador Luís Barreiros. A Direção-Geral da Educação integra a Delegação 



Portuguesa e participa no grupo de trabalho da Educação, dando contributos sobre as 

matérias em análise.  Debater as Recomendações para o Ensino e a Aprendizagem sobre 

o Holocausto e a forma de estas conseguirem mais alcance e reconhecimento na sua 

utilização pelos professores constituem objetivos do grupo de trabalho da Educação, 

da IHRA. Em Leipzig, foi também adotada a definição de trabalho juridicamente não 

vinculativa de Anticiganismo; outro contributo importante da IHRA para a preservação 

da Memória do Holocausto. 

- Tradução das Recomendações para o ensino e aprendizagem sobre o Holocausto – A 

Direção-Geral da Educação, cumprindo a seu compromisso com a IHRA, levou a cabo a 

tradução desta edição, que estará disponível muito em breve no site da IHRA. Outras 

traduções, para português, foram já realizadas, podendo ser consultadas através dos 

links indicados. 

- Declaração do Fórum Internacional de Estocolmo sobre o Holocausto (2000) 

https://www.holocaustremembrance.com/pt-pt/about-us/stockholm-declaration  

- Definição de Trabalho de Negação e Distorção do Holocausto 

https://www.holocaustremembrance.com/pt-pt/resources/working-definitions-

charters/definicao-de-trabalho-de-negacao-e-distorcao-do-holocausto?usergroup=5   

- A definição prática de antissemitismo 

https://www.holocaustremembrance.com/pt-pt/resources/working-definitions-

charters/definicao-pratica-de-antissemitismo-da-ihra?fbclid=IwAR3kyfKe9DdGd27-

gTCdGCbBi5CqSgtq7lEkhZFclTA_nsiwlVX9Rin5fOc  

- Ensinar o Holocausto sem Sobreviventes  

https://www.holocaustremembrance.com/pt-pt/educational-materials/ensinar-o-

holocausto-sem-sobreviventes  

- Linhas orientadoras para visitas de estudo a locais históricos autênticos e a outros 

locais relacionados com o Holocausto 

https://www.holocaustremembrance.com/pt-pt/node/141  
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