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Prémio
Presidente de município

Paweł Adamowicz
distingue a coragem e a excelência

em prol da liberdade, da solidariedade e da igualdade

é apresentado pelo Comité das Regiões Europeu
em parceria com a Rede Internacional de Cidades de Refúgio

e o município de Gdansk

O presidente de município Paweł Adamowicz iniciou o seu mandato no Comité das Regiões 
Europeu em 2011 e centrou a sua ação na promoção da solidariedade, na integração dos migrantes 
e das minorias, no diálogo com a sociedade civil e na defesa dos direitos fundamentais no terreno. 
Foi eleito presidente do município de Gdansk pela primeira vez em 1998, onde exerceu funções até 
ao seu assassinato em 13 de janeiro de 2019.

Foi um verdadeiro europeu, presidente de câmara e cidadão exemplar. 

Ao mesmo tempo que defendeu e representou a democracia a nível local, empenhou-se junto 
dos que muitas vezes não são ouvidos, deu provas de solidariedade para com as pessoas 
necessitadas e defendeu a diversidade que torna as nossas sociedades mais abertas e as enriquece. 
Em 2017, trouxe o município de Gdansk para a Rede Internacional de Cidades de Refúgio (ICORN). 

A criação deste prémio homenageia e reconhece todos os que demonstram coragem e 
integridade na luta contra a intolerância, a radicalização, o discurso de ódio, a opressão e a 
xenofobia. Aos que promovem a igualdade de oportunidades, a integração social e os direitos 
fundamentais. Aos que se inspiram em Paweł Adamowicz e fazem perdurar o seu legado. 

O prémio representa um sinal forte de esperança para todos os representantes eleitos, 
funcionários e cidadãos comuns que, apesar dos riscos, vivem para que a democracia funcione a 
nível local, apoiando a criação de comunidades melhores e mais abertas.  

É um galardão que reconhecerá os que constroem pontes e destroem muros, com um claro 
sentido de responsabilidade pelas gerações futuras, e que abrem caminho para mudanças societais 
a favor dos mais fracos, numa luta resoluta e urgente em prol dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais a nível local, nacional ou internacional. 

O prémio dará a conhecer o legado de Paweł Adamowicz a um 
público mais vasto, a fim de inspirar os responsáveis políticos locais e 
regionais em toda a Europa e para além dela, incentivando-os a levar 
por diante o trabalho que este iniciou.
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