
    

 

 

 

 

 

 

Os Clubes UNESCO são parceiros privilegiados da UNESCO na prossecução da sua missão nas 

diversas áreas de intervenção da Organização – educação, ciência, cultura, comunicação e 

informação e áreas transversais como a juventude, os direitos humanos, a cultura da paz, o 

diálogo intercultural, inter-religioso e entre gerações, a igualdade de género, entre outros. 

Criados no seio de organizações da sociedade civil ou de entidades que trabalham junto da 

mesma, os Clubes UNESCO desenvolvem uma atividade livre e desinteressada em prol dos 

objetivos e ideais da UNESCO, enriquecendo assim as ações oficiais da Comissão Nacional 

através de um contacto direto e dinâmico com as populações e a sociedade civil. 

Tendo em conta o trabalho constante, pertinente e de elevada qualidade desenvolvido pelos 

mais de 60 Clubes UNESCO portugueses, a Comissão Nacional da UNESCO e a Fundação 

Manuel António da Mota, instituem o Prémio Fundação Manuel António da Mota para Clubes 

UNESCO sob o mote Criar Alicerces na Sociedade, Construir Pontes para a Paz que, além de 

reconhecer o inestimável contributo destas estruturas que se constituem como um exemplo 

de cidadania ativa, servirá de alavanca para a prossecução de um trabalho de excelência. 

 

Campo de aplicação e objetivo do Prémio 

Este Prémio visa recompensar os esforços dos Clubes que se destacam, na sua atividade anual, 

pelo alcance das suas iniciativas em prol da promoção dos valores defendidos pela UNESCO, 

contribuindo igualmente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

O Prémio para Clubes UNESCO consiste num valor monetário de 5.000 euros e é entregue 

anualmente. 

 

Processo de seleção 

O Clube laureado é selecionado por um júri composto por elementos representantes da 

Comissão Nacional da UNESCO, Fundação Manuel António da Mota, Federação das 

Associações e Clubes UNESCO e demais entidades pertinentes. 

O Prémio será entregue na Fundação Manuel António da Mota, por ocasião de uma cerimónia 

pública, a 20 de março de 2020. 


