
 

 

 

 

PRÉMIOS "SOLIDARIEDADE 2022 CASA DE ESPANHA" 
LISBOA 

I EDIÇÃO 

 
BASES DE PARTICIPAÇÃO 

Pela primeira vez, a Casa de Espanha em Lisboa, no seu espírito de promoção dos valores da solidariedade, da 
tolerância e da humanidade que têm estado presentes no período da pandemia, quer fazer um reconhecimento 
público a essas pessoas, entidades ou instituições que durante esses momentos difíceis se destacaram pelas suas 
ações em prol dos grupos ou pessoas mais desfavorecidas da nossa sociedade. 

A atividade altruísta e anónima de muitas pessoas para lidar com os mais fracos, para manter uma sociedade mais 
justa e digna, faz com que a Casa de Espanha, em Lisboa, queira reconhecer, incentivar e potenciar, as atividades 
que favoreceram os cuidados, a justiça no acesso à ajuda, bem como a integração e o respeito pela dignidade 
humana.  

Este evento estava agendado para dezembro passado, mas devido à situação de pandemia tivemos de suspendê-lo 
seguindo as orientações da DGS para evitar o aumento das infeções. Sendo que agora estão reunidas as condições 
para retomá-la com maior segurança. 

A Junta de Direção da Casa de Espanha em Lisboa, decidiu convocar a Primeira Edição dos prémios "Solidariedade 
2022 ", de acordo com as seguintes bases:  

 

PRIMEIRA:  

O objetivo deste apelo é premiar e reconhecer publicamente as ações de solidariedade mais marcantes durante a 
pandemia selecionada pela Junta de Direção. 

 

SEGUNDA:  

Vão ser entregues 2 reconhecimentos as Entidades selecionadas. 
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TERCEIRA:  

 Serão avaliados os seguintes aspetos:  

1.- A divulgação dos valores solidários entre os mais desprotegidos 

2.- A capacitação das ações a favor das pessoas mais desfavorecidas da nossa sociedade 

3.- Ações individuais ou coletivas com pessoas desprotegidas 

4.- A solidariedade manifesta e contínua ao longo desse período 

QUARTA:  

A apresentação de qualquer pessoa ou entidade aos prémios da chamada deve ser feita através do fornecimento de 
todos os dados de identificação da pessoa ou entidade e da pessoa que o apresenta, alegando os méritos que 
justificam a sua candidatura. 

 O formulário para submeter candidaturas está disponível no site (www.casadespanha.pt) e nas Redes da Casa de 
Espanha.  

A apresentação das candidaturas deve ser enviada por e-mail para: casadespanha.lisboa@gmail.com 

QUINTA:  

O prazo para apresentação de candidaturas é 4 de julho de 2022.  

SEXTA-FEIRA:  

O júri será formado pelos membros da Junta de Direção da Casa de Espanha 

SÉTIMA:  

A decisão do júri será anunciada à data da cerimónia de entrega dos prémios no almoço da Casa de Espanha, que 
terá lugar no dia 7 de julho de 2022, às 13h00 h no Hotel The One Palácio da Anunciada em Lisboa. 
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