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I. INTRODUÇÃO
CONTEXTO DO PROJETO
Para a maioria dos países, os orçamentos de estado são a principal fonte de
financiamento para
ara proteção, conservação e manutenção de projetos de patrimônio
cultural (Conselho da Europa 2013). Para além do financiamento nacional, o património
cultural europeu beneficia de uma série de políticas, programas e financiamento da UE.
Além disso, foram gastos milhões em instituições/projetos de património cultural de
fontes públicas em nível nacional, regional e local.
No entanto, o que acontece quando a UE/financiamento público terminar? Não há
estudos disponíveis sobre como os projetos mantêm seus efeitos
efeitos e garantem a
sustentabilidade a longo prazo; no entanto, uma resposta comum e vergonhosa seria:
"Quando o projeto terminar, tudo acabará". As preocupações com durabilidade e
sustentabilidade são importantes, porque projetos não sustentáveis podem resultar
resul
em
perda de investimento. Surpreendentemente, algumas instituições culturais estão já a
pensar explicitamente sobre sustentabilidade dos projetos. O planeamento da
sustentabilidade precisa começar muito antes da implementação do projeto e deve ser
cuidadosamente
adosamente abordado pelas autoridades de financiamento nos seus documentos de
política. Por outro lado, também é importante ativar recursos privados, além de fontes
públicas de financiamento, especialmente no contexto de um forte declínio nos
investimentos públicos e privados em muitos Estados-Membros,
Estados Membros, juntamente com as
implicações da globalização.
A ideia do projeto KEEP ON está de acordo com o princípio de crescimento sustentável
ao abrigo da Estratégia Europa 2020, a agenda da UE para o crescimento e o emprego
e
para a presente década. Apenas intervenções eficazes tendo um impacto de longa
duração no desenvolvimento regional podem assegurar que os objetivos da Estratégia
Europa 2020 são atingidos.
A questão abordada pelo projeto KEEP ON ('políticas públicas
públicas de apoio à autoauto
sustentabilidade de projetos e instituições culturais') é relevante para o programa
INTERREG EUROPE e o objetivo específico selecionado 4.1: Melhorar as políticas de
património natural e cultural. Consideramos a durabilidade e a auto-sustentabilidade
auto
como questões transversais que devem ser consideradas por todas as iniciativas
apoiadas por políticas públicas. Essas questões são de particular importância para o
setor de património cultural, porque nesse setor específico, o planeamento de longo
l
prazo (incluindo o planeamento de negócios e a manutenção do efeito do projeto no
longo prazo) nem sempre é implementado.
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PARCERIA DO PROJETO
A ideia do projeto surge da PROJECTIFF, empresa de consultoria especializada em
projetos INTERREG. Em 2016 PROJECTIFF contactou as suas instituições parceiras de
toda a União Europeia, convidando-os
convidando
a juntarem-se
se à ideia do projeto com foco na
autossustentabilidade em questões de património cultural.
Como resultado de um trabalho em rede de sucesso, o projeto KEEP ON uniu parceiros
de países do Sul da Europa possuindo um património cultural extremamente rico, mas
também economias mais vulneráveis (Espanha, Portugal, Itália e Grécia),
acompanhados da Polónia (beneficiário alargado da política de coesão da UE), Holanda
H
(modelo de política cultural com grande envolvimento das comunidades locais) e um
parceiro de aconselhamento técnico da Croácia.
As organizações parceiras são autoridades públicas idóneas: INORDE - Instituto
Ourensano de Desenvolvimento Económico - Ourense, Espanha; Świę
Świętokrzyskie região
na Polónia; Município de Den Bosch na Holanda; Município de Paggaio da região de
Macedônia Oriental e Trácia (Grécia) e IRMO - Instituto de Desenvolvimento e Relações
Internacionais, instituição pública de investigação
investigação da Croácia, com uma vasta
experiência no planeamento de políticas e estudos/investigação relacionada com o setor
do património cultural e financiamento da cultura. Estão também envolvidas entidades
privadas como o caso da ADRAT - Associação de Desenvolvimento
imento da Região do Alto
Tâmega, em Portugal e da Agência LAMORO na Itália.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
O objetivo geral do KEEP ON é melhorar as políticas públicas no setor do património
cultural em termos de entrega de projetos de alta qualidade que permitam que os
resultados permaneçam sustentáveis com financiamento público razoável e tenham
impacto duradouro no desenvolvimento regional, aumentando a consciencialização e o
comprometimento, bem como influenciar os decisores políticos de que a questão da
durabilidade e da auto-sustentabilidade
sustentabilidade é crucial para alcançar o efeito a longo prazo
dos projetos de património cultural e é por isso que esta questão deve ser melhor
abordada nos instrumentos e documentos políticos.
Objetivos adicionais do projeto:
-

aumentar o conhecimento, envolvimento, colaboração e empoderamento dos
gestores de locais e projetos culturais; isto é, autoridades locais, ONGs e
instituições de gestão de património cultural ativo para considerarem
cuidadosamente o tópico de durabilidade e auto-sustentabilidade
auto stentabilidade dos seus
objetos de património cultural;

-

comprometimento com as instituições da UE, mas também com instituições a
nível nacional/regional/ local que lidam com o património cultural, partilhando
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-

conhecimentos e experiências do KEEP ON, colaborando
colaborando com o KEEP ON e
incorporando contribuições e recomendações da melhor forma possível;
informar o público em geral e outras partes interessadas não mencionadas
anteriormente sobre o projeto KEEP ON.

FINANCIAMENTO DO PROJETO
JETO
O projeto KEEP ON é financiado
nciado pelo INTERREG Europe, um dos instrumentos chave
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional apoiando a cooperação transfronteiriça
e ajudando governos regionais e locais em toda a Europa a desenvolver e disseminar
uma melhor política. Cooperação, colaboração
colaboração e comprometimento da comunidade são
incorporadas aos dois serviços principais de suporte do INTERREG Europe, com o
objetivo de compreensão e pensamento crítico através da criação de espaços para
novas ideias, diferentes perspectivas e pensamento coletivo.
METODOLOGIA
O principal objetivo da pesquisa foi identificar exemplos de boas práticas e promover
lições que podem ser aprendidas pelos diferentes stakeholders. Na nossa pesquisa
usamos uma combinação de métodos, aplicando métodos de recolha pr
primária e
secundária de dados.
O primeiro passo na condução da pesquisa foi a análise dos 6 instrumentos políticos
relativos ao património cultural dos seis países parceiros e identificar as medidas
existentes e verificar como a auto-sustentabilidade
auto
foi considerada
nsiderada em cada documento.
Com o principal objetivo de recolher boas práticas em auto-sustentabilidade
auto sustentabilidade do
património cultural, com enfoque em informação qualitativa em vez de dados
estatísticos, uma pesquisa adicional foi realizada com base em pesquisas com
instituições culturais, conduzidas por parceiros do projeto. Outro método para recolher
os dados necessários das boas práticas em durabilidade e auto-sustentabilidade
auto sustentabilidade foi a
análise de projetos culturais anteriormente implementados ao abrigo dos seis
instrumentos
strumentos políticos anteriormente mencionados dos seis países parceiros. O objetivo
foi o de realizar uma avaliação ex-post
ex post dos projetos selecionados de revitalização de
património cultural de modo a perceber a sua sustentabilidade no longo prazo e a sua
contribuição para o desenvolvimento socioeconómico local.
Na última etapa dos projetos, os parceiros discutiram e concordaram com os projetos
apresentados por cada país parceiro, representando exemplos chave de boas práticas
para serem apresentados no documento
documento “Coleção de boas práticas em sustentabilidade
e durabilidade do património cultural” e muitos deles são descritos também neste guia,
respondendo aos desafios e ameaças correspondentes que o património cultural
enfrenta.
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Para este guia decidimos expandir
expandir o horizonte mostrando também casos de outros
países da Europa e do mundo, que poderão representar diferentes formas de responder
aos desafios e ameaças definidas. Os dados foram recolhidos tendo em conta uma
pesquisa bibliográfica através de pesquisas online, envolvendo artigos científicos,
artigos, revistas online, livros e outras fontes de informação relevantes.

II. O QUE QUEREMOS DIZER
IZER COM SUSTENTABILIDADE
SUSTENTABIL IDADE E DURABILIDADE DO
PATRIMÓNIO CULTURAL?
DEFINIÇÃO DE PATRIMÓNIO
NIO CULTURAL EM CONSTANTE
CONS
MUDANÇA
A diversidade de definições de património cultural é extensa e o seu significado tem
vindo a ser alterado constantemente no tempo, influenciado por diferentes contextos e
alterações ambientes.. Originalmente, cobria apenas o património tangível, construções,
construções
monumentos, locais; mas com a passagem do tempo foi também extensível desde a sua
forma tangível às várias dimensões do intangível. Hoje em dia a definição de património
é necessariamente alargada, cobrindo “uma expressão das formas de vida desenvolvida
pela comunidade que passa de geração em geração, incluindo costumes, práticas,
lugares, objetos, expressões artísticas e valores” (ICOMOS. 2002). Além disso, é
também percebido como “um grupo de recursos herdados do passado que as pessoas
identificam, independentemente
entemente da sua titularidade, como
como uma reflexão e expressão dos
seus valores, crenças, conhecimentos e tradições. Inclui todos os aspetos ambientais
resultantes da interação entre as pessoas e os lugares através do tempo.” (FARO
Convention, Council of Europe, 2005). Contudo, não é possível perceber a definição de
património cultural como um fenómeno estático, mas sim como um processo dinâmico
em evolução constante moldado pela alteração de contextos e expectativas e
percepções da sociedade.
Hoje, muitoss consideram além das definições padrão e percebem o património cultural
como um recurso vital para o desenvolvimento socioeconómico e sustentável, o que
pode contribuir significativamente para sociedades mais inteligentes, ambientalmente
amigáveis, socialmente
mente conscientes e mais inclusivas. De acordo com esta abordagem,
este guia tem como objetivo demonstrar as principais práticas que levaram a um
património cultural mais sustentável e durável, que enfrentaram com sucesso os
desafios e as ameaças pressões económicas, socioculturais, ambientais e políticas.
Além disso, esperamos que sirvam como orientações inspiradoras que podem ajudar os
governos locais e regionais e os decisores a compreender o completo potencial do
património cultural e melhorar potencialmente
potencialmente as políticas locais e regionais o setor do
património cultural.
Contudo, de qualquer maneira que percebamos o património, qualquer que seja a
definição que tenhamos em conta, o património cultural sempre possui valores culturais
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e históricos que transcendem
scendem todas as definições e limites e os valores que a própria
sociedade coloca nos elementos do património. Então, de uma forma ou outra,
património sempre abrange os valores universais dignos de preservação, representando
um componente essencial da humanidade.
hum
SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÓNIO VS. PATRIMÓNIO
PATRI MÓNIO E DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIME
SUSTENTÁVEL
O desenvolvimento sustentável tem sido definido de várias formas, mas a mais comum e
mundialmente abordada é a do Relatório Brundtland: “Desenvolvimento sustentável é o
desenvolvimento
senvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a
capacidade das gerações futuras em responder às suas próprias necessidades.”
Olhando para o património cultural, do mesmo modo, património cultural sustentável
significa preservar o património
rimónio cultural para gerações futuras, enquanto ao mesmo
tempo se encontra um equilíbrio e harmonia entre património cultural e as pessoas que
gostam de o experimentar.
O património cultural e o desenvolvimento sustentável estão estreitamente ligados. Os
objetivos do desenvolvimento sustentável são apoiar a conservação do património e
ajudar num aumento da sensibilização sobre a importância da conservação do
património de modo a manter a nossa identidade. Por outro lado, tanto o património
cultural tangívell como o intangível pode ser usado como catalisador para o crescimento
sustentável e podem contribuir fortemente para a coesão social e potenciar o sentido de
identidade, estimulando as comunidades locais e os jovens para se envolverem com o
meio ambiente. Além disso, o património cultural pode ser visto com um recurso vital
para a produção de competitividade e como iniciados da introdução de soluções
ambientalmente amigáveis.
O objetivo geral no uso do património cultural como condutor de desenvolvimento
sustentável
ustentável no sentido de ter uma abordagem sustentável na regeneração de cidades,
paisagens rurais e urbanas que formam parte do património; na utilização de soluções
de (re)desenvolvimento inovadoras e adaptativas quando se restauram as construções e
o património
trimónio histórico, que contribuam para a redução das emissões de carbono; na
aplicação de uma abordagem holística na gestão do património natural e cultural em
conjunto; contribuir fortemente para a sustentabilidade económica, cultural, social e
ambiental reforçando o melhoramento da vida das populações e do seu bem-estar.
bem
DESAFIOS E AMEAÇAS PARA
ARA A SUSTENTABILIDADE
SUSTENTABILIDA
DO PATRIMÓNIO
A sustentabilidade e durabilidade do património cultural são geralmente vistas no sentido
social, cultural, económico e ambiental.
ambiental. O património, da mesma forma que a cultural em
geral, tem o seu valor inerente bem como instrumental. No primeiro caso, o foco é
normalmente no valor patrimonial refletido nas suas expressões artísticas, estéticas,

9
| Page

intelectuais e as relacionadas com a identidade.
identidade. No segundo, estão em questão
diferentes expressões dependendo da questão de desenvolvimento, como a económica,
educacional, de saúde, urbana, etc. onde o valor público pode ser medido de forma
diferente (isto é, pelo índice de felicidade, índice de saúde, índice de proteção ambiental,
índice de criatividade, etc.). Ainda assim, quando refletido em termos de formulação de
políticas, o valor é muitas vezes reduzido aos seus outputs medíveis de modo a justificar
os critérios instrumentais para as alocações
alocações dos fundos públicos, enquanto o apertado
ambiente de gasto público aumenta a pressão sobre os ativos patrimoniais para
demonstrar o valor que estes criam. (Bakshi&Throsby, 2010).
Geralmente, na prática, os especialistas em património apenas se focam nos valores
inerentes do património (património per si) assegurando que as actividades de
conservação adequadas são aplicadas sob elevados standards. Por mais que isso seja
de extrema importância, requer sempre investimentos económicos elevados e pode, ao
mesmo tempo, entrar em colisão com outro aspeto patrimonial (exemplo social ou
ambiental). É por isso que a sustentabilidade do património deve ser abordada de forma
holística, assegurando outros aspetos (social, económico, ambiental) são igualmente
representados
sentados e geridos de maneira adequada. Só assim podemos considerar não
apenas a gestão efectiva do património, mas também a sua gestão eficiente. Assim,
garantindo a apropriada conservação pode significar a durabilidade do ativo patrimonial,
que pode não necessariamente incluir a melhor forma económica para se atingir, o que
pode ser, de facto, uma ameaça à sua sustentabilidade. De igual modo, as actividades
ideais de conservação podem, por vezes, impedir as pessoas para utilizar os ativos
patrimoniais uma vez que não respondem às suas necessidades reais que são
substancialmente diferentes da função original do património. De novo, compromete a
ideia da sustentabilidade do património e a sua durabilidade. Exemplos similares da
complexidade de atingir a sustentabilidade/durabilidade
sustentabilidade/durabilidade podem incluir dilemas que
envolvem a preservação de uma imagem histórica de um ativo patrimonial ou optar pelo
consumo eficiente de energia desse ativo. Ou, enquanto se luta por manter uma
utilização sustentável do património, os dilemas podem expressar-se
se na importância de
um balanço financeiro positivo sobre a sua função pública. Portanto, é óbvio que a
sustentabilidade e a durabilidade do património cultural não podem ser vistas como
conceitos isolados, devem envolver um processo
processo de negociação sobre vários aspetos.
Uma análise holística é, por este motivo, defendida.
De modo geral, os desafios são comumente vistos sobre as pressões económicas,
socioculturais, ambientais e políticas para a sustentabilidade/durabilidade do património.
patrimón
Assim, no no sentido económico, referimos de forma comum a falta de financiamento,
financiamento
o que pode resultar numa conversação com a utilização de materiais ou equipamentos
inadequados; a falta de especialistas em conservação; ou o pobre controlo e/ou gestão
dos ativos patrimoniais.
Deste modo, a sustentabilidade do património pela viabilidade económica implica uma
correspondência eficaz dos fundos disponíveis com todas as despesas necessárias bem
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como mecanismos para superar a possível falta de fundos. Os desafios
desafios socioculturais
normalmente implicam modernização (que geralmente compromete os valores
patrimoniais tradicionais) e percepção pública dos valores patrimoniais (a melhor
percepção dos valores patrimoniais geralmente ocorre somente após a realização do
d
seu valor económico). As pressões ambientais podem ser naturais e sociais, por
exemplo terramotos, emissões de CO2, inundações, raízes de plantas invasoras,
controlo de visitas, saques. Finalmente, o património é comumente utilizado como meio
político de manipulação com o sentido de identidade e de pertença. As alterações
políticas comuns à sustentabilidade do património dizem respeito a património
indesejado normalmente ligado a património colonial, património de eras ditatoriais ou
formado por sistemas políticos que evocam repulsa ou uma mistura de sentimentos
resultantes das ineficientes atividades de salvaguarda e preservação desses ativos
patrimoniais; ou pode ser expresso através de intolerância religiosa ou étnica respeitante
a certos ativos patrimoniais.
Os valores instrumentais que os ativos patrimoniais possuem são muitas vezes vistos
não apenas como uma oportunidade para o desenvolvimento territorial, mas devem,
também, assegurar que os valores patrimoniais culturais são mantidos.
mantidos São valores
científicos,
ntíficos, estéticos, culturais/históricos, relacionados com a paisagem, educacionais,
económicos, a sua singularidade e importância para a comunidade local. Portanto,
existem desafios adicionais em assegurar a sustentabilidade destes valores.

Tabela 1. Valores
lores do património cultural
Valor científico

- possibilidades de o ativo patrimonial
cultural permitir a pesquisa/investigação
científica;
- existência de artigos científicos
publicados sobre o ativo de património
cultural, etc.;

Valor estético

- valor estético
ico oferecido pelo ativo
patrimonial (exemplo vista panorâmica para
ser apreciado o seu valor artístico) e
modalidades da sua sustentação;
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Valor cultural/histórico

- ligação dos ativos de património cultural
com eventos culturais; a sua presença em
obras culturais,
lturais, mitos, lendas e histórias ou
às pessoas e eventos que têm importância
histórica;
- possível importância do ativo de património
cultural com a religião ou a vida espiritual,
etc.;

Valor da paisagem

- conexão do ativo de património cultural com
a paisagem
agem envolvente; o seu registo
nacional/internacional como paisagem
cultural, etc.;

Singularidade

- tendo características únicas e o seu
possível registo pela sua singularidade
(nacional/internacional, UNESCO, outros);

Valor educacional

- utilização do ativo
o de património cultural
com fins educacionais;

Valor económico

- utilização do ativo de património cultural
para atividades de empreendedorismo
turístico (exemplo: artesanato, empresas,
produção de souvenirs,, etc.) ou outros
serviços diferentes (exemplo catering,
ca
hotéis, restauração) ou a sua utilização em
materiais promocionais;

Valor para a comunidade local

- estreita ligação da comunidade local com o
ativo de património cultural e a intensidade
desta relação, etc ;

Os desafios relacionados com os valores
valores mencionados podem variar desde a escassa
manutenção que pode afetar o valor estético do ativo; sobre-exploração
exploração para fins
turísticos,, que potencialmente prejudicam não só os ativos patrimoniais mas que
também afeta a vida dos titulares do património (cidadãos)
adãos) muitas vezes lidando com a
gentrificação; utilização de dados históricos incorretos utilizados com propósitos
educacionais ou científicos, mesmo com o objetivo de manipulação política; encenação
de eventos patrimoniais ou apresentação de património não autêntico sem conexão
com os valores culturais/históricos; disputas sobre a singularidade dos ativos
patrimoniais registados; à perda de consciência da propriedade e da conexão da
comunidade local ao património cultural.
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Infelizmente, existem muitos exemplos
exemplos de más práticas no mundo, ameaçando os
valores do património cultural, os seus valores estéticos,, cultural, científico, colocando
em risco alguns sítios patrimoniais únicos ou objetos culturais. O seguinte texto mostra
alguns exemplos destas ameaças.
ameaça
A escassa manutenção dos ativos de património cultural,
cultural pode afetar significativamente
não só a sua sustentabilidade, mas também causar a perda completa dos seus valores.
No caso de restauração, a resposta a este desafio está em envolver expertos relevantes
relev
nos trabalhos de restauração e na utilização de materiais e técnicas apropriadas no
processo de renovação. Um exemplo de má prática pode ser ilustrativo. Na principal
praça de Zagreb, capital da Croácia, numa fachada da casa “Popović”
“Popovi existe um relevo
relev
de cinco metros de comprimento de “Camponeses” escavados na fachada do edifício, a
peça principal foi esculpida pelo escultor mais famoso da Croácia, Ivan Meštrović.
Meštrovi
Construída em 1907, este é o único trabalho do escultor realizado em pintura cerâmica.
O relevo não teve manutenção desde a sua instalação e devido às condições climáticas
começou a deteriorar-se
se e assim, o seu valor estético está em perigo. Adicionalmente,
em 2009, os trabalhadores de uma companhia especializada em outdoors de largo
formato avisaram, durante a instalação de um grande painel publicitário na casa
“Popović”” de que fizeram estragos no relevo quando fizeram buracos nele. O ano
seguinte, o projeto de restauração do relevo de Meštrović
Meštrovi foi feito pelo Instituto de
Conservação da Croácia,
cia, com o apoio financeiro do Ministério da Cultura da República
da Croácia.

Fonte: https://hr.wikipedia.org

As atrações e as cidades mais visitadas no mundo estão a tornar-se
tornar se vítimas de turismo
excessivo que as torna em parques de turismo temáticos, devastando o seu ambiente.
Isto significa que existem muitos visitantes num determinado destino e, muitas vezes, os
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turistas superam em número os residentes locais. A cidade de Dubrovnik, um dos
patrimónios maiss conhecidos da Croácia e local da UNESCO, tem sido vítima do turismo
excessivo há anos. Em agosto de 2016, mais de 10.000 visitantes compraram bilhetes
para as muralhas da cidade de Dubrovnik, um dos sistemas de fortificação melhor
preservados na Europa, datadas de século XXIII. Esse mesmo ano, a UNESCO
ameaçou remover Dubrocnik da lista de Património Mundial.
Isso levou as autoridades locais a adotar algumas medidas e ferramentas urgentes para
limitar o número de turistas na cidade, como restringir o número de visitantes a 8.000 por
dia, argumentando que quando estão mais de 8.000 visitantes dentro das Muralhas da
Cidade Velha, se torna inevitável uma degradação das mesmas; instalar câmaras de
vigilância para contabilizar as entradas e as saídas de pessoas do complexo fortificado;
limitar o número de visitas dos cruzeiros, etc. Embora a UNESCO tenha removido
Dubrovnik da listagem de locais de património em risco, o turismo excessivo ainda existe
em Dubrovnik e algumas das suas consequências são irreversíveis.
irreversíveis. Assim, o turismo
excessivo expulsou habitantes locais do centro histórico, onde actualmente apenas
residem 1.500 habitantes, comparativamente a 1991 em que havia 5.000. O turismo
excessivo também sobrecarregou as infraestruturas da cidade e ameaçou
ameaç
o seu
património natural e cultural pelo elevado número de turistas que passaram na cidade,
em particular durante a temporada alta quando os visitantes percorreram a velha
calçada de pedra calcária no centro histórico e as muralhas da cidade.

Fonte:www.thedubrovniktimes.com

Depois de investigadores da Universidade de Oxford e do Jardim Botânico Real de
Edimburgo desenvolverem um estudo analisando as exposições de espécies da história
natural nos museus, descobriram
scobriram que 50% delas, realizadas nos museus a nível mundial
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estão, provavelmente, mal classificadas, o que se torna um problema em termos dos
valores educacionais e científicos. O maior problema é que os museus apresentam
dados incorretos,, assim, as coleções
coleções de história natural do mundo estão a
disponibilizar dados incorrectos, mostrando os nomes das espécies que, não
correspondem à realidade o que torna questionável o seu valor educacional e o
significado do seu papel educacional que é essencial para a existência dos museus.

Fonte: http://www.ox.ac.uk

Os carnavais do mundo são originários de séculos atrás e são parte da identidade da
humanidade e do património cultural mundial. Embora seja considerada uma celebração
católica,
tólica, cristã que termina na terça-feira
terça feira gorda em muitos paíeses, os antropólogos
geralmente consideram o carnaval como um herdeiro das antigas celebrações do fim do
inverno e da chegada iminente da primavera, uma tradição que remonta à Europa
medieval. Contudo,
ontudo, as datas exactas destas celebrações tradicionais podem variar nuns
dias, mas, no geral, são entre o meio de fevereiro e a noite anterior à quarta-feira
quarta
de
cinzas.
Existe também uma longa tradição na celebração do carnaval na Croácia profundamente
ligada à tradição do país, com o mais importante a ter lugar em KvarnerBay. Uma
pequena cidade na costa norte de KvarnerBay, NoviVinodolski tem também uma longa
tradição de celebarção do carnaval, chamado de “NovljanskiMesopust
“NovljanskiMesopust” que está
registado como bem cultural protegido da República da Croácia, “Mesopust” começa na
quinta-feira,
feira, três semanas antes da quarta-feira
quarta feira de cinzas de acordo com o calendário
católico, e termina na quarta-feira
feira de cinzas e inclui uma série de eventos representando
tradições e costumes
stumes antigos da região. Como NoviVinodolski é um destino turístico
popular, situado na parte norte da costa da Croácia, é mais visitado nos meses de verão.
De forma a facultar aos turistas um costume tradicional da região, a cidade de
NoviVinodolski está a organizar o Carnaval Internacional de Verão, no mês de julho,
desta forma organizam um evento patrimonial no verão apenas para atrair mais
visitantes e proporcionar aos turistas uma experiência única. Assim, o Carnaval de
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Verão está a perder os seus val
valores
ores culturais/históricos uma vez que não estão a seguir
a tradição do carnaval nos meses de inverno, não tendo fundamento no património
histórico da cidade.

Fonte: www.novi-vinodolski.hr

Reconhecido como Património Mundial da UNESCO, o Taj Mahal, construído em Agra
entre 1631 e 1648, é um dos icons mais reconhecidos da Índia e uma das obras de arte
universalmente admidardas do património mundial. O Dubai apresentou planos de
construção de uma réplica do Taj Mahal, chamada Taj Arabia, como parte do Projeto
“FalconcityofWonders”. Taj Arabia está planeado para ser três ou quarto vezes maior
que o original e, também, incorporar os famosos Jardins de Mughal e outros
outr
marcosarquitectónicos do património original.
original. O plano de copiar locais de património
mundial da UNESCO no Dubai originou fortes críticas na Índia, em particular nos
cidadaõs de Agra. O Taj Mahal representa a melhor conquista arquitectónica e artística
através da perfeita harmonia e do excelente trabalho
trabalho artesanal em toda a gama da
arquitectua indo-islâmica.
islâmica. O original Taj Mahal em Agra, Índia levou 22 anos a ser
construído no século 17. Por este motivo, muitos consideram que criar uma réplica, feita
de vidro, na cidade de Dubai, representa um ato de duplicação inapropriado e
degradante de um património cultural requintado e universalmente importante. Além
disso, este tipo de apresentação,
apresentação de um dos mais importantes locais de património
mundial, é um mau exemplo de apresentação de património não autêntico, sem
concexão com os seus verdadeiros valores históricos e culturais. O projeto Taj Arabia
estava previsto para abrir há anos, mas o momento de abertura tem sido adiado e o
projeto ainda não está completo.
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Fonte: www.emirates247.com

Em 2009, o “Desfile anual de chocalhos de carnaval da região de Kastav” foi inscrito na
Lista Representativa de Património Cultural Intagível da Humanidade da UNESCO. Os
tocadores de chocalhos (Zvonč
Zvončari) referem-se a grupos de homens da área de Kastav,
marchando na sua vila e vilas circundantes, em procissão, por caminhos tradicionais,
fazendo alguns quilómetros durante o período de carnaval (entre 17 de janeiro e a
quarta-feira
feira de cinzas). Eles vestem mantas de pele de carneiro viradas do avesso e
sinos, sendo daí que vem o seu nome. Eles tocam os sinos/chocalhos através de
movimento para ambos os lados e de formas diferentes, o que requer uma certa
habilidade e resistência física. Nem toda a gente pode ser um tocador de
sinos/chocalhos.
hocalhos. Quando este valioso património intangível foi inscrito na lista da
UNESCO, surgiram problemas entre os tocadores de sinos/chocalhos ao serem de
diferentes vilas surgiu, uma vez que não é claro quais os tocadores que iriam para a lista
(três aldeias
as diferentes). Pelo que, uma “má formulação” causa disputas entre grupos
diferentes de tocadores de sinos/chocalhos, em vez de estarem sensíveis para o orgulho
em serem reconhecidos como património mundial protegido.
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Fonte:https://croatia.hr

A perda de consciência da importância do património cultural e do sentimento de
pertença está no centro do vandalismo nos ativos de património cultural. As pintruas de
grafitti são uma das mais severas ameaças ao património cultural tangível em todo o
mundo. Inúmeros locais de património cultural em Deli, Índia, estão a ser vandalizados,
tratados como elas, sendo devastados pelos grafitti, ou pintados pelos holigans. As
esculturas escavadas nas paredes da fortaleza de Golconda e em Charminar,
Ch
na Índia
são exemplo da séria devastação do património cultural, dificultando imenso a
preservação desses locais e a manutenção da originalidade dos materiais utilizados.
A Área Nacional de Conservação Red Rock Canyon em Las Vegas está a enfrentar
enfrenta a
mais perturbadora ameaça no seu património, por exemplo com os grafittis pintados
sobre arte rupestre de nativos
tivos americanos, deixada pelosíndios
pelosíndi
americanos, pela
conhecida cultura arquelógica pré-histórica
pré
rica que viveu naquela zona há milhares de anos
atrás.
Além
dos
trabalhos
de
restauração e remoção de grafitis
das paredos do património, outra
forma de diminuir o vandalismo é
educar os visitantes, bem como
sensibilizar
os
jovens
e
apopulação
local
sobre
a
importância de preservar o seu
património como parte
p
da sua
identidade.
Copyright: Las Vegas Sun
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Mesmo quando os pré-requisitos
requisitos para a sustentabilidade de certo ativo de património
cultural existem, siginificando que não há pressões ambientais e que o financiamento
para a sua conservação é garantido, com
com uma forte conexão entre a comunidade e ele
próprio, não significa necessariamente que a durabilidade do ativo é assegurada. A
duração de um ativo de património cultural depende,
depende em grande parte,
parte da forma como
ele é gerido. Assim, a durabilidade é vsita como
como uma parte constituinte da
sustentabilidade e está provado que é a maior questão dos ativos de património
Europeus, especialmente em países de transição. A questão da gestão adequada do
património requer diferentes competências não apenas as relacionadas
relacionada com a
conservação, mas também as relacionadas com o planeamento, o financiamento a longo
prazo, desenvolvimento de produtos específicos relacionados com o património,
marketing, gestão de visitantes/comunidade/colaboradores, interpretação, avaliação, etc.
etc
Assegurar a durabilidade na verdade significa não ser melhor numa determinada
competência em deterimento de outra, mas encontrar a melhor opção e equilíbrio certos
que poderão conciliar todos os aspetos relacionados com o ciclo de vida dos ativos
culturais.
Finalmente, o potencial desafio em garantir a durabilidade e a sustentabilidade do
património cultural pode ser visto como a tentativa de prescrever a mesma receita a
todos os ativos, sendo a mesma transferível para todos os contextos possíveis. Por mais
que a transferibilidade seja um conceito desejável uma vez que benificiamos com a troca
de experiências, as especificidades de cada contexto podem afectar em grande modo os
resultados. Isto revela outro desafio importante de estandardização.. É possível, mas
demasiada standardização pode levar a uma privação de soluções inovadoras, o que
por vezes leva ao aumento de competitividade e pode afectar fortemente a sua
sustentabilidade/durabilidade.
PATRIMÓNIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
RE
Em termos de desenvolvimento
senvolvimento económico e social de uma região, o património cultural
não é mais considerado uma carga financeira e apenas uma “obrigação moral” da
sociedade, mas sim visto como uma possibilidade de remar a favor do desenvolvimento
regional e do crescimento
o económico, fornecendo oportunidades para inovação,
empreendedorismo e desenvolvimento sustentável. O turismo, como um dos principais
setores de desenvolvimento económico e regional, utiliza cada vez mais o património
culrutal e natural como fatores chave de atração para um destino, muitos turistas
escolhem os seus destinos de viagem em função do património e das suas ofertas. De
acordo com o Relatório do Conselho da Europa de 2014, 27% dos viajantes da EU
indicaram o património cultural como factor chave para escolha do destino. Em 2013,
52% dos cidadãos europeus visitou pelo menos um monumento ou local histórico e 37%
um museu ou galeria nos seus respectivos países, enquanto 19 %visitou um monumento
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ou local histórico noutro país.1Deste modo, o património cultural representa um papel
siginificativo na indústria do turismo, criando empregos e contribuindo fortemente para o
desenvolvimento das cidades e das regiões. As economias regionais particularmente,
estão alidar com tempos difíc
íceis e podem beneficiar fortemente
ortemente do seu património
cultural como um contributo para o desenvolvimento regional, criando novos empregos,
atraindo visitantes, o que contribui quer para os aspectos económicos quer para os
sociais do seu desenvolvimento. Além do turismo, a “indústria”
“indústria” do património cultural,
incluindo os trabalhos de renovação e conservação nos ativos de património cultural
representam uma importante fonte de receitas.2
O património cultural não é apenas importante para o aspecto económico do
desenvolvimento, mas também
bém contribui de forma relevante para a coesão soscial,
aumentando o sentido de pertença e de identidade.
Por último, mas não menos importante, o património cultural pode ter um papel
significativo no desenvolvimento sustentável, utilizando uma abordagem de
d
sustentabilidade na regeneração dos locais patrimoniais e a readaptação da eficieiência
energética dos edifícios, promovendo o turismo sustentável, unindo cultura e o meio
ambiente, contribuindo para um desenvolvimento sustentável das cidades e das regiões
regiõ
em toda a Europa e no mundo.

III. O QUE PODE SER CONSIDERADA
DERADA UMA BOA PRÁTICA
PRÁTI CA NO PATRIMÓNIO
CULTURAL?
Quando se discute sobre sustentabilidade, é muito importante vê-la
vê la de forma holística,
uma vez que garantir apenas um aspecto da sustentabilidade de património
p
cultural
pode ser prejudicial para um outro dos seus aspectos. Assim, a seleção de critérios foi
essencial na definição do âmbito das boas práticas em sustentabilidade e durabilidade
do património cultural e, ao defini-los,
defini
foram tidos em conta o leque de diferentes ativos
relacionados com o tema.
Geralmente a sustentabilidade e a durabilidade do património cultural podem ser vistas
no sentido social, cultural, económico e ambiental, por isso, o nosso primeiro conjunto de
critérios foi focado exactamente
ctamente nesses critérios, examinando a qualidade das atividades
de conservação e o impacto de longo prazo na preservação e salvaguarda do património
cultural; potencial económico e viabilidade dos projetos de património cultural; e
qualquer possível impacto
to negativo no meio ambiente.

1

Comissão Europeia, Abordagem
agem integrada do património cultural da Europa, COM(2014). 477 final

2

Ibid.
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O segundo conjunto de critérios foi mais concreto e focou-se
focou se nos detalhes do valor
cultural do património,, analisando todas as suas componentes. Uma vez que a
sustentabilidade pode ser percebida em diferentes dimensões, é difícil
dif
alcançar a
sustentabilidade na sua totalidade, em todos os seus aspectos. Por isso, os ativos de
património cultural podem ser sustentáveis, por exemplo, no seu sentido económico,
mas ao mesmo tempo falhar no sentido de assegurar os seus valores culturais
cultu
do
património ou não tendo significado para a comunidade local, que seriam, normalmente,
os seus beneficiários diretos.
No sentido de obter as respostas sobre até que ponto e em que elementos um espcifico
ativo de património cultural, tangível ou intangível,
intangível, é sustentável, foi necessário
perguntar a nós próprios as seguintes questões, analisando a combinação de diferentes
valores:
● É este ativo um recurso valioso para a ciência e para pesquisas científicas?
● As características estéticas do património estão
estão bem preservadas e singulares,
representando um ativo de valor artístico especial, tendo qualidade estética que
promove a sua apreciação? As modalidades de sustentabilidade do valor estético
estão bem desenvolvidas?
● O carácter histórico e conteúdo deste património em particular promovem ligação
com o passado e sentido de continuidade? É um recurso importante de
salvaguarda da memória do lugar e uma memória viva, adicionando importância
significativa para a identidade cultural das pessoas?
● Como é interligado
ado com a paisagem envolvente? Está a interagir com o seu meio
ambiente?
● Possui alguma característica única? Alguma das suas característics tem
potencial para registar o ativo nalgum registo nacional/internacional ou da
UNESCO pela sua singularidade?
● É reconhecido
onhecido por desempenhar um papel relevante a nível da educação, sendo
utilizado com diversos fins educaionais?
● Contribui para o desenvolvimento da comunidade local? Engrandece a ligação da
população local com o seu património, promovendo o sentido de orgulho
orgu
e de
pertença; contribui para a promoção da comuniodade local, fortalecendo a
coesão social?
● Contribui para atividades empresariais (por exemplo artesanato, empresas,
produçãod e souvenirs,, etc.), ou outros serviços diferentes (por exemplo catering,
hotelaria
telaria e restauração, etc.) para empregar a população local? Contribui para o
desenvolvimento rural, urbano ou regional, criando novas oportunidade de
negócio para os cidadãos locais? É um motor para o devolvimento económico,
turístico, social da comunidade?
comunidade? Colaboram com os empresários, a indústria
hoteleira, indústrias criativas, artesãos e outros stakeholders relevantes?
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Finalmente, o último conjunto de critérios questiona a transferabilidade das práticas
existentes para outros contextos através dos modelos
modelos organizacionais, processo de
construção de políticas, utilização de ferramentas específicas, ou a forma como gerem
os possíveis riscos.

IV. COMO FAZER PARA CONTRIBUIR
RIBUIR PARA A SURABILIDADE
SURABI LIDADE E SUSTENTABILIDADE
SUSTENTABIL
DO PATRIMÓNIO CULTURAL
PRINCÍPIOS QUE RESPONDEM
ONDEM AOS DESAFIOS DA
D A SUSTENTABILIDADE/DURABILIDADE
SUSTENTABILIDADE/D
DO PATRIMÓNIO CULTURAL
Embora no capítulo anterior, foi feita uma revisão dos possíveis desafios da
sustentabilidade e durabiliadde do património cultural, a intenção deste capítulo é tentar
fornecer algumas
mas soluções. Enquanto a lista de soluções
sol ções não está completa, o que pode
parecer uma tarefa impossível de limitar formas inovadoras de aplicação, ela fornece a
possíveis princípios inspiradores que povaram ser funcionais em ambientes concretos.
Como cada ativo
tivo patrimonial depende do contexto em que está inserido, proprietários e
gestores de património cultural devem considerar a adaptabilidade dos princípios
propostos nos seus próprios contextos.
COMO RESPONDER
R A DESAFIOS ECONÓMICOS?
ECONÓMI
A conservação do património
ónio cultural bem como a sua gestão são caras. Quando
realizadas apropriadamente, requerem uma grande quantidade de fundos e técnicas
específicas, também materiais e competências para manter os ativos com o máximo das
suas condições originais o que ao mesmo
mesmo tempo requer o seu uso adequado. Isto coloca
desafios económicos, que estão entre os principais desafios relacionados com o
património cultural. A prática, felizmente, mostra que diferentes fontes de dinanciamento
podem ser aplicadas quer na conservação do património quer na sua operação. Os mais
comuns são: financiamento direto; retalho, acomodação restauração, contratação
privada, eventos, interpretação e taxas de utilização.
FINANCIAMENTO DIRETO
Esta categoria muitas vezes implica financiamento do orçamento
amento público para o
património cultural e geralmente depende dele. O projeto KEEP ON recolheu
previamente exemplos de boas práticas de património sustentável dentro dos parceiros
do projeto, que provaram que esta categoria para a maioria dos ativos de património
pa
se
torna indispensável. É maioritariamente administrado por meio de concursos
nacionais/regionais/locais abertos por órgãos públicos. Os tipos de apoio são
normalmente subsídios.

22 | Page

Além dos subsídios publicamente administrados, os fundos diretos podem
po
também
implicar administração privada de subsídios ou então serem oferecidos pelas
fundações.. Os financiamentos europeus são aqueles tipos de subsídios administrados
a nível supra-nacional.
TURISMO DE PATRIMÓNIO EM LOCAL PODEROSO. UTILIZANDO
FIINANCIAMENTO DA UE PARA RECONSTRUIR E REVIVER O PASSADO NO
CASTELO REAL DE CHECINY
O Castelo Real de Checiny foi construído numa colina do castelo acima da cidade, em
volta dos séculos 13 e 14. O círculo das muralhas exteriores, duas torres, a bastilha e
a fundação
ação dos edifícios redidências estão completamente preservados até agora,
graças ao proceso de restaruração e revitalização do castelo e da sua envolvente.
Actualmente, é um património dos mais visitados, do seu género, na Polónia.
De forma a salvaguardar este singular património construído e a preservar o
património intagível e histórico da região, mantendo as evidências de vida em épocas
medievais, a Comunidade de Checiny iniciou um projeto de restauração e
revitalização do castelo. Outro objetivo do projeto
proj
foi
oi aumentar a atratividade do
castelo
astelo como um destino visível de turismo
turi
cultural,, criando experiências autênticas
aos visitantes como representações vivas de atividades medievais, organização do
Cerco ao castelo de Chęciny, diversos workshops e outrass atividades de apoio aos
visitantes no castelo (por exemplo noturmopasseios
noturmopasseios noturnos). Estes projetos
reforçaram o património intangível pela conservação e revitalização do património
construído (o castelo). Desta forma, a curva de sustentabilidade foi criada,
cr
na qual o
património intagível suporta o tangível e vice-versa.
vice
O número de visitante triplicou depois da implementação do projeto, o que teve um
significante impacto no valor
gerado de receitas e no
desenvolvimento económico
da comunidade local. O
projeto
rojeto foi financiado pelo
FEDER – Fundo Europeu de
Desenvolveimento Regional e
pelo Programa Operacional
Regional
de
ŚwiętokrzyskieVoivodeship
tokrzyskieVoivodeship
2007-2013.

www.zamek.checiny.pl
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:





Utilizar os fundo da UE disponíveis para a restauração e revitalização do património
cultural (neste caso
aso FEDER, POR de ŚwiętokrzyskieVoivodeship 2007 – 2013.).
Utilizar a restsauração do património tangível como catalisador para reforçar o património
intangível e vice-versa,
versa, utilizar o património intangível para aumentar a atratividade dos
locais.
Envolverr especialistas relevantes nos trabalhos de restauração, utilização de materiais e
tecnocas adequadas para assegurar a preservação do património.

O financiamento direto é sempre relativo a heranças (por exemplo património cultural
herdado) quando o ativo passa diretametne de um dono para outro. Por sua vez, uma
das formas comuns de financiamento direto está relacionado com patrocínios e
doações,, no primeiro caso requerendo
requerendo algum tipo de ação em troca do valor dispensado
(por exemplo publicidade, entradas sem cobrança), enquanto no segundo caso estão
dispensados destas questões. As doações podem incluir quantias avultadas,
normalmente esperadas de empresas privadas, mas também
também valores mais baixos
doados diretamente pela população. A forma comum de recolher doações pequenas é
através de caixas de donativos na entrada/saída ddo património cultural.
FLORESTAS HOLANDESAS NA GALEIRA NACIONAL GANHAM
GANH M VIDA ATRAVÉS
DE FUNNYHOWFLOWERSDOTHAT.CO.UK
SDOTHAT.CO.UK

Fonte: www.nationalgallery.org.uk
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Em 2016, Funnyhowflowersdothat.co.uk, uma iniciativa do FlowerCouncil da Holanda,
uma fundação independente, uma organização financiada por produtores nacionais
nacio
e
estrangeiros que são membros da RoyalFloraHolland e pode empresas comerciais
que são consumidores da mesma, generosamente apoiou a Galeria Nacional com
uma Esposição de Flores Holandesas. Este apoio permitiu dar vida a pinturas icónicas
de flores holandesas
landesas do início do século 17 até ao final do século 18 pela primeira vez
em 20 anos.
Para complementar a exposição, a Funnyhowflowersdothat.co.uk criou uma
representação floral viva notável de AmbrosiusBosschaert,
AmbrosiusBosschaert, O Mais Velho, “A
StillLifeofFlowers in a Wan-Li
Li Vase”.
Um pequeno filme criado pela Funnyhowflowersdothat.co.uk mostra como 30 floristas
utilizaram mais de 26.000 hastes para criar a tela, que tinha 8.2 metros de altura. Este
vídeo foi visto por mais de 13.000 vezes nos canais sociais e a visita
visit da
Gallery’sPeriscope teve 632 especatores em direto e 7.656 seguidores. No total, a
capacidade viral da tela nos meios sociais excedeu as expectativas.
A Galeria organizou um workshop de design floral que ensinou o estilo e a
composição das pinturas de natureza-morta
natureza morta holandesas e os participantes criaram o
seu próprio arranjo floral que levaram para casa. Mais de 170 pessoas participaram
num concurso para ganahr uma vaga neste workshop.
Esta colaboração foi promovida através das redes sociais e a Galeria viu um aumento
do número de visitantes no fim-de-semana
fim
semana à exposição da tela floral de 5.454
pessoas, comparado com o fim-de-semana
fim
anterior.
www.nationalgallery.org.uk
www.funnyhowflowersdothat.co.uk

DICAS DO CASO DE ESTUDO:




Encontrar um patrocinador de alguma forma relacionado com o seu projeto.
Seja criativo
vo e pense em soluções inovadoras para promover o seu património cultural.
Crie eventos atrativos dirigidos para o public em geral (workshop de design floral neste
caso).

Um tipo especial de patrocínio/doação é a filiação ligada a um património cultural (por
exemplo amigos da sociedade de museus) oferecida ao público que, em retorno da taxa
de filiação adquire um estatuto
to especial (por exemplo convites para eventos).
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ASSOCIADO DO TATE – UM PASSE ESPECIAL PARA UM MUNDO DE ARTE
Um dos acordos relativos a membros associados mais antigos do Reino Unido é a
Associação Tate, que data de 1958.
1958 A motivação desta associação vai muito além de
razões económicas em si, está nos benefícios que os membros têm, nomeadamente
na possibilidade de aproximação às peças de arte, à organização e ao seu trabalho.

Fonte: www.tate.org.uk

Os membross do Tate fazem contrubuições importante no trabalho do museu, as suas
exposições, coleções e programs com uma relevante receita que os membros geram
todos os anos através das subscrições de membro. A Associação Tate assegura
muitas experiências requintadas
requintadas e benefícios aos seus membros. Os associados têm
entradas gratuitas ilimitadas para todas as exposições nas quatro galerias do Tate e
acesso às impressionantes Salas de Membros no Tate Modern e no Tate Britain que
são locais execelentes calmos e para relaxar,
relaxar, e na Tate Modern tem ainda uma
fantástica vista de Londres. Existe também a revista Tate Etc em que os membros que
pagam mais são convidados a visitas especiais e eventos exclusivos.
Outros benefícios incluem descontos no Tate Shop, entradas grátis até
até seis crianças
de 16 anos ou menos e acesso prioritário, permitindo que os membros explorem as
maiores exposições em horários específicos para eles, quando o museu está mais
calmo.
www.tate.org.uk
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:





Pensar em abordagens inovadoras para atrair o público.
Utilizar
izar a atratividade do local/sítio para criar eventos únicos e fornecer serviços exclusivos
aos seus clientes, permitindo a fidelização e o assegurar de receitas adicionais para a sua
instituição/património.
Criar produtos especialmente dirigidos com foco nos diferentes visitantes.

Além disso, as atividades de co-brandingpodem
co
ser vistas como um tipo especial de
patrocínio, envolvendo acordos de cooperação do ativo de patromónio cultural com uma
empresa privada ou outra instituição cultural que se promovem uma outra à outra.
MUSEU AMERICANO DE
E HISTÓRIA NATURAL E ETSY –COLABORAÇÃO
COLABORAÇÃO DE
SUCESSO INSPIRADA NA NATUREZA

Fonte: https://blog.etsy.com

Em 2015, o Museu de História Natural em Nova York e o mercado online EtsyuniramEtsy
se para lançar uma colaboração
ração de um canal inspirado no mundo natural e nas
coleções do museu.
Os designers da EtsyWholesale foram convidados para criar produtos de edição
limitada para a loja de lembranças do museu, inspiradas nos tours dos bastidores das
coleções do museu. A linha
ha incluiu mais de 140 itens criados por 22 artistas da Etsy, e
foram vendidos tanto na loja física como na online.
https://blog.etsy.com/en/inspired
https://blog.etsy.com/en/inspired-by-the-american-museum-of-natural
natural-history/
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:



Pensar possibilidade de criar iniciativas de co-branding
co branding em colaboração com artistas,
designers, sector económico e as indústrias criativas.
Utilizar abordagens inovadoras para criar produtos únicos ligados
ligados ao seu património de
forma a promover o seu projeto, alargar o seu público permite gerar receitas adicionais.

Quando se trata de garantir patrocínios/doações de empresas privadas, geralmente é útil
interligar um aspecto do seu negócio com um aspecto do património cultural para que
possa haver uma identificação como os objetivos do património com mais facilidade.
Algumas questões psicológicas
as podem desempenhar um papel importante nisto, no
sentido de facilitar os patrocínios, tendo como objetivo melhorar a imagem da empresa
patrocinadora, que pode ser um pouco “mal vista” devido ao
ao seu tipo de negócio (por
exemplo empresas de tabaco ou empresas prejudiciais para o meio ambiente). A
importância dos aspectos psicológicos em aumentar o dinheiro das doações pode ser
empregue trornando o processo de fazer doações transparente e visível, sempre, à
medida que os objetivos vão sendo alcançados. Isto facilita a probabilidade de haver
doações.
“I LUOGHI DEL CUORE” (“LOCAIS
“LOCAIS ITALIANOS QUE ADORO”)
ADORO – PRESERVANDO
O PATRIMÓNIO ITALIANO MARCANTE
O projeto “I luoghi del cuore” (Locais que adoro) que começou em 2003 pelo famoso
CSO Fundo Italiano para o Ambiente (FAI), em colaboração com o Banco
IntesaSanpaolo (patrocinador do projeto), focou-se
focou se em trabalho de aumento da
sensibilização no património nacional importante. O objetivo do projeto foi o de
envolver de forma efectiva toda a população – independentemente da idade e da
nacionalidade – promovendo a consciencialização para o patromónio artístico,
monumental e natural.
O projeto consistiu em duas fases. Primeiro, durante um período de seis meses, foi
solicitado às pessoas que votassem pelo seu local favorito na Itália, locais que
adorassem e que gostassem que fossem protegidos. Puderam fazêfazê lo online e em
cartões impressos para o efeito disponíveis nos sites do FAI e do Banco
IntesaSanpaolo, bem como
omo nos seus escritórios. O FAI enumerava as votações
recebidas e selecionava os locais nos quais se iria trabalhar. Graças às votações,
votações
alguns deles foram restaurados em cooperação com instituições locais relevantes e
com a contribuição do banco, anquanto outros foram referenciados às autoridades
competentes como locais a ter atenção.
Através de uma campanha publicitária devidamente cuidada para aumentar a
consciencialização sobre o património cultural italiano e para envolver facilmente a
população nas votações,
tações, notou-se
notou se um envolvimento alargado do público.
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Desde 2003, com a ajuda desta iniciativa e o suporte financeiro do FAI e do Banco
IntesaSanpaolo, foram financiados 119 projetos diferentes de património cultural em
19 regiões italianas.
www.fondoambiente.it/il-fai/grandi
fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore

Fonte: www.fondoambiente.it

DICAS DO CASO DE ESTUDO:





Pensar possibilidade de cooperação entre sector empresarial/económico, envolvendo
ambos na realização de projetos.
Compreender
ompreender a necessidade de um país ou uma região, envolver ativamente a
comunidade local ou o public em geral, dependendo do âmbito do projeto, aumentando a
sua sensibilização da importância e o potencial do seu património.
Planear e implementar campanhas conjuntas de marketing conjuntamente com o
patrocinador.

Um tipo de patrocínio/doação mais inovador
inovador é visto nas campanhas de crowdfunding
que agregam pequenas quantias monetárias de várias pessoas, normalmente via
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internet. Eles geralmente dão algo em troca depois de atingir a meta definida (por
exemplo bilhetes de entrada grátis). As plataformas de crowdfunding típicas são
Indiegogo (www.indiegogo.com
www.indiegogo.com), Fundinghero (www.fundinghero.com
www.fundinghero.com), Gofundme
(www.gofundme.com),
), Kickstarter
Kickstar
(www.kickstarter.com), Fundly (www.fundly.com
www.fundly.com),
Justgiving (www.justgiving.com
www.justgiving.com),, algumas delas mais ou menos apropriadas para
projetos relacionados com património.

PROJETO DE DESCOBERTA DE CONSERVAÇÃO DO ROYAL RESEARCH SHIP
(RRS)– O CROWDFUNDING SALVA UM DOS MAIS IMPORTANTES NAVIOS
HISTÓRICOS DA GRÃ-BRETANHA
BRETANHA
O Royal Research Ship (RRS) é um dos navios históricos mais importantes
importan
da GrãBretanha, registado na Frota Histórica Nacional do Reino Unido. Foi construído em
1900 para a primeira expedição à Antartica do Capitão Robert FalconScott's. Com as
suas características únicas de design, como o primeiro navio desenhado para a
pesquisa
squisa científica e para trabalhar nas regiões polares, é entendido como um
exemplo excepcional da contruçãonaval
contrução
da Grã-Bretanha
Bretanha e o único exemplar
preservado de veleiros de madeira com três mastros construído na GrãGrã-Bretanha.
É operado pelo Dundee Heritage
Heritage Trust, uma pequena instituição de caridade
independente que imitou a campanha de crowdfunding do “RRS Discovery
Conservation Project”, com o objectivo de juntar 40.000£ como fundo adicional para
uns trabalhos essenciais de reparação e conservação que tinha
tinha de ser feitos para
preservar um património construído único. Em troca das doações, Dundee Heritage
Trust ofereceu vários tipos de recompensa aos doadores desde uma imagem A4 dos
mastros do navio e do seu
equipamenteo de uma
prespectiva
aérea,
recolhida
a
por
drone,
acesso a pequenas e
exclusivas visitas guiadas
às docas secas, exclusivos
jantares a bordo com o
máximo de 12 pessoas,
etc. A campanha foi um
sucesso, juntarm 41.7953£
em 35 dias, com um total
de 250 apoiantes.

Fonte:www.rrsdiscovery.com

www.rrsdiscovery.com
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:





Organizar uma campanha de crowdfunding.
Oferecer algum retorno aos potenciais apoiantes.
Aumentar a semsibilização da população local sobre o valor do património cultrural que
têm e do ganho que eles podem aportar com o seu apoio.
Utilizar abordagens inovadoras para criar produtos únicos ligados ao seu património de
forma a promover o seu projeto, alargar o seu público permite gerar receitas adicionais.

RETALHO
As atividades de retalho oferecem oportunidades adicionais de financiamento. Estas
incluem souvernirs,, merchandise, normalmente, mas nem
nem sempre, relacionados com o
património, como réplicas em miniatura, livros, guias, postais, posters, t-shirts,
t
calendários, canecas, lápis, porta-chaves
porta chaves e outros produtos artesanais (Timothy
(
&Boyd,
2003). Estes
stes tipos de produtos são importantes para toda a comunidade, uma vez que,
são eles próprios a produzi-los.
los.
HOTELARIA E RESTAURAÇÃO
Nem todos os ativos de património cultural podem disponibilizar serviços de hotelaria e
restauração pois dependem do seu contexto. Contudo, se possível, estes serviços
podem
em ser uma fonte substancial de financiamento, prolongando a permanência e o seu
consumo dos visitantes.. Eles normalmente incluem casas históricas
his
revitalizadas em
meio rural ou hotéisartíticos/históricos
artíticos/históricos em contexto
con
urbano. A sua lotação não é por
norma muito
uito alargada pois estão mais direcionados para ter uma maior afluêcnia de
turistas/visitantes. O financiamento relacionado com a hotelaria pode posteriormente ser
financeiramente enriquecido com fornecimento adicional de eventos (por exemplo
organização de
e conferências, cursos, workshops), que são cobrados separadamente.
Quando os serviços se referem à restauração, podem contribuir para o financiamento de
forma adicional, oferecendo uma variedade de serviços (por exemplo restaurante, snacksnack
bar, coffe-shop, gelataria, lojas). Em termos de sustentabilidade, o fornecimento de
comidas autênticas tematicamente relacionadas com o ativo de património cultural pode
ser uma solução interessante.
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“PARADOR DE SANTO ESTEVO”–
ESTEVO QUANDO TURISMO E PATRIMÓNIO SE
JUNTAM
Reutilizar
utilizar um edifício histórico ou religioso em área rural é hoje em dia uma das
formas urgentes de salvaguardar o património. O projeto de restauração e
reutilização de um antigo mosteiro na região de Ribeira Sacra em Espanha,
reajustantdo o propósito deste
deste edifício histórico para serviços de hotelaria, foi uma
resposta a um problema de criar novos usos aos espaços históricos e preservar o
seu valioso património histórico e arquitectónico, enquanto se garante uma forma
para a sua sustentabilidade.
O Mosteiro
ro de Santo Estevo é um dos proeminentes e espectaculares exemplares
do rico património monumental da Galiza. Com vários estilos, do Romano até ao
Barroco e ao Gótico e com as suas origens datadas dos séculos 6 e 7, é declarado
Monumento Histórico-Artístic
Artístico em 1923. Ao restaurá-lo
lo e reutilizá-lo
reutilizá
com fins
comerciais, mas mantendo as características da aquitectura romana e barroca, o
projeto assegura a preservação deste valioso património histórico e religioso. Além
disso, em cooperação com vários atores locais,
locais, o hotel é um local de acolhimento
de diferentes eventos culturais, como exposições, concertos, atuações, etc. Desta
forma, o projeto tem também impacto num forte desenvolvimento cultural nesta
região, trazendo história e arte em conjunto com o propósito
propósito de revitalizar e
preservar a cultura como uma força motriz para um desenvolvimento mais alargado
da comunidade local e um desenvolvimento do turismo em toda a região.
O hotel é gerido por uma entidade pública, uma cadeia de hotéis de luxo,
Paradores de Turismo,, portanto é uma forma específica de negócio lucrativo,
gerido e implementado por uma empresa estatal responsável pelos processos de
gestão e de tomada de decisão. Os trabalhos de restauração relacionados com a
restauração do edifício são feitos em coordenação com o Departamento do
Governo Regional. Este tipo de redesenvolvimento de um património religioso pode
ser transferido para todo o mundo, mas para países de valores semelhantes, no
que diz respeito a diferentes visões da religião e de património
património religioso nos
diferentes países.
www.parador.es/e
s/paradores/para
dor-de-santoestevo
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Parador Santo Estevo – como turismo e património trabalham juntos?
juntos
Entrevista com Santiago
go Carrera Cal, diretor do Parador Santo Estevo (abril
(
2019)
Supera com êxito os desafios relacionados com as pressões da conservação de ativos
e de património cultural (por exemplo falta de recursos financeiros, modernizaçãom
turismo)?
Paradores de Turismo é uma cadeia pública de hotéis cujos valores incluem a consevação
dos edfícios históricos, a promoção do turismo, cultura, economia e gastronomia nas zonas
onde se encontra. Nas contas operacionais dos estabelecimentos há uma designada para a
reparação e conservação do edifício.
Os vossos fundos disponíveis cobrem todas as despesas necessárias para a vida do
património cultural?
Parte dos fundos são do próprio estabelecimento, e outros são do Ministério e da Direção
Geral do Património.
O vosso ativo de património cultrual tem algum impacto negativo no meio
m
ambiente
(por exemplo produção
ção de lixo, poluição do ar ou da água, sistemas de esgoto, etc.)?
Sendo um hotel, é inevitável que se gere algum lixo, mas este é gerido de forma apropriada
de acordo com os requisitos ambientais e o nosso regulamento interno para cumprir com os
padrões das normas ISO 9001 e 14001 de gestão da qualidade e ambiental.
De que modo se preocupam com o meio ambiente?
Paradores é uma empresa 100% comprometida com o ambiente. Este
Este compromisso faz parte
dos valores e políticas da empresa. Recentemente, começou uma campanha para eliminar os
plásticos de um só uso (embalagens, garrafas, embalagens de conveniência, etc.).
O ativo de património cultural atrai um número substancial de visitantes? Em caso
afirmativo, afecta a vida social da comunidade?
Sim, atrai um alargado número de visitantes e isso provoca um impacto positivo na
comunidade, uma vez que gera atividae comercial, dinheiro e emrpego.
O património é preservado? De que modo (com que mecanismos) preservam e
protegem o vosso ativo?
Uma das nossas obrigações é, não só preservar o património cultural, mas também ser
responsável por partilha-lo
lo e divulga-lo
divulga lo aos hóspedes bem como aos visitantes e turistas.
Como sustentam os valores
alores estéticos do património?
Este é um edifício
o registado e quaisquer trabalhos
trabalh a serem realizados têm de ser aprovados
pelos técnicos de património. Isto faz-se
faz se para respeitar o valor estético do mesmo.
Qual é o papel do vosso património em eventos culturais?
cu
Nós oferecemos espaços, pessoal e salas para colaborar com as iniciativas culturais
(exposições, concertos, atuações, etc.).
O vosso património tem um potencial valor cultural?
Não é apenas potencial, é uma realizade, mas temos de continuar a desenvolve-lo
des
e a
partilhá-lo.
Este património faz parte de algum registo de paisagem cultural (nacional/internacional)
(inscrito na lista de paisagens protegidas)?
Sim, está situado num espaço protegido que faz parte da Rede Natura, e recentemente foi
designado
nado como candidato a Património Mundial da UNESCO.
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A comunidade está em estreita ligação com o ativo de património cultural?
O estabelecimento e a sua envolvência têm um valor significativo neste destino e nós
mantemos uma relação estreita e colaboração com a comunidade local, com o intuito de fazêfazê
los participantes, e também para colaborar na partilha da cultura, história e turismo deste
destino.
O vosso património tem algum significado em termos económicos na comunidade
local? Em caso afirmativo, em que
qu modo?
Sim. O Parador é um marco turístico, não apenas na Comunidade Autonoma mas também a
nível nacional. Isso, juntamente com o destino Ribeira Sacra, está a fazer esta região crescer
e crescer como destino turístico, o que gera impacto na comunidade local
local gerando riqueza,
novas empresas/negócios, emprego, etc.
Existem algumas ferramentas específicas de gestão que utilizam para melhorar a
gestão/operacionalização do vosso património cultural?
Paradores designa parte dos seus ganhos na disseminação da cultura
cultura e dos destinos onde
estão localizados. Esta é umas das políticas principais. Para financiar estas políticas,
p
recebemos apoio da Direção Geral do Património e de outros órgãos ministeriais.
Existem riscos relacionados com o vosso ativo de património cultural?
Pode haver a necessidade de estabelecer medidas de controlo e de regulamentaçãopara
serem estabelecidas com determinados parâmetros, com baso no boom que este destino está
a ter, o que poderia acontecer no futuro. Parte da riquesa do destino cultural
cul
deve-se às
características da paisagem, formada com o passar de centenas de anos, o que significa que
as atividades infraestruturais devem ser cuidadosamente reguladas.

DICAS DO CASO DE ESTUDO:




Analisar o tipo de património par aver se é adequado a services de hotelaria.
Encontrar investidores/empresas que sejam social e ambientalmente responsáveis, bem
como rentáveis.
Ser um catalisador para o desenolvimento económico, social e cultural de uma
comunidade local, oferecendo oportunidades de emprego e de empreendedorismo.

EVENTOS
A organização de diferentes eventos num determindao local pode ser uma fonte
adicional de financiamento, o que pode impulsionar a economia de um determinado
património fora de época. Os eventos têm de ser planeados cuidadosamente para não
interferirem com os valores do património cultural. Eles geralmente incluem diferentes
dife
conferências e cursos, mas também podem estar relacionados com festivais,
casamentos, exposições, até mesmo com jogos (por exemplo paintball). As receitas
auferidas deste tipo de financiamento referem-se
referem se maioritariamente ao pagamento das
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entradas, mas
as também ao aluguer de equipamento/espaço, utilização de serviços e
respetivas taxas, ou podem ser negociados com base em percentagens. Embora estas
atividades possam suportar substancialmente as finanças de determinado ativo, é
necessário planear com um sentido mensurável. (Timothy &Boyd, 2003).

FESTIVAL DE PHILIPPI – TRAZENDO O PATRIMÓNIO À VIDA
O local arqueológico de Philippi, localizado no norte da Grécia, é um dos
patrimónios presentes na Lista de Património Mundial da UNESCO que consolida a
sua forte
orte reputação como um local singular e de valor extraordinário para a
civilização humana. É um excepcional testemunho de diferentes períodos históricos
e civilizações, desde o tempo pré-histórico
pré histórico até os períodos bizantinos. O que o
torna único é a montagem
m do património arquitectónico preservado no local,
representando vários tipos arquitectónicos durante os períodos romano, cristiano e
bizantino. Os restos da antiga cidade de Philippi representam um exemplar único
da arquitectura romana, com a sua configuração
configuração específica dando atributos de uma
“pequena Roma”. Sem dúvida, a construção mais impressionante deste período,
apesas das mudanças ao longo dos séculos,
século , é o antigo teatro de Philippi.
Todos os verões, o município de Kavala organiza o Festival de Philippi,
Philippi, o segundo
mais antigo festival do país. Desde 1957, atraí milhares de gregos e visitantes
estrangeiros. Realizado anualmente, durante os meses de julho e agosto,
agosto recebe
várias produções, representações teatrais (dramas clássico e produções
contemporâneas),
neas), concertos, dança, poesia, artes visuais e outros eventos
paralelos que, em conjunto, criam um festival caracaterítico, apresentando um
exemplo extensivo de valorização do património tangível (o monumento em si) e
intangível). Embora a parte principal
principal das atividades do festival sejam no antigo
teatro de Philippi, ao longo do tempo,muitas
tempo
delas, começaram
ram a ocorrer na cidade
de Kavala.. Assim, o público pode disfrutar das atividades do festival na fortaleza de
Kavala, nos Jardins de Mehmet Ali e noutros pontos da cidade, e também em volta
do local arqueológico de Philippi. As atividades ricas e diversificas para os
visitantes e a marca de local da UNESCO geram um impacto significativo
relacionada diratemante com o consumo do património, aumentando os ganhos
gan
e
assim garantindo o financiamento necessário para a conservação e manutenção do
local. Ainda assim, entrar para a Lista da UNESCO, o local tem certos
compromissos, em termos de proteção do património que garante uma abordagem
sustentável para a exploração
ação do local com fins turísticos.
As autoridades gestoras estão preocupadas com o risco potencial deste local,
causado pelo fluxo crescente de visitantes e as medidas preventivas foram
identificadas no
o Plano de Gestão de Rsicos. Esta abordagem ao património
patrimó
como
um potencial impulsionador do desenvolvimento económico, de modo a gerar
receita para a sua posterior conservação enquanto, ao mesmo tempo tem em conta
a necessidade de preservação, garante a sustentabilidade do local, asegura a
sustantabilidade e durabilidade deste excelente património cultural.
www.allaboutfestivals.gr/en/festivals/philippi
www.allaboutfestivals.gr/en/festivals/philippi-festival/
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Fonte:www.visitkavala.gr

DICAS DO CASO DE ESTUDO:






Envolver diferentes atores de diferentes níveis políticos, bem como de várias areas de
gestão, planeamento e implementação de projetos.
Identificar potencial
otencial económico quer do património tangível aquer do intangível.
Criar uma nova utilização para o local histórico (por exemplo reutilização de antigos teatros
ou apresentação /representação de peças antigas).
Utilizar eventos patrimoniais como ferramentas
ferramentas adicionais de financiamento.
Preencher a lacuna entre as necessidades de conservação e o uso económico do
património.

CONTRATAÇÕES PRIVADAS/ALUGUER
S/ALUGUER
Para aqueles ativos de património cultural que possuem espaços, pode ser oportuno
utiliza-los
los para diferentes alugueres nem sempre relacionados com a cultura. Pode ser
para diferentes eventos (ver abaixo) ou alugueres de longa duração (por exemplo
careting/restauração, educação, etc.). Além do espaço, podem ser alugados outros
ativos de património. Estes podem ser, por exemplo, exposições de museus
(normalmente com réplicas) para cenários de filmes, fotografias
fotografias ou anúncios, ou roupas
de teatro para serem usadas em determinado espectátulo/carnaval.
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UM MUSEU COMO PALCO DE FILAMGENS, LANÇAMENTO DE PRODUTOS,
CONFERÊNCIAS E JANTARES REQUINTADOS
O Museu Britânico oferece um leque de possibiliades em termos de contratação
cont
comercial, fornecendo os seus espaços singulares para diferentes eventos como
conferências, jantares requintados e recepções, apresentação de produtos, filmagens,
conferências de imprensa, cenários, apresentações. As galerias públicas do museu são
assim complementadas com uma variedade de instalações para conferências que
podem receber mais de 320 pessoas. O Auditório BP, por exemplo, com uma lotação
para 323 pessoas em assentos confortáveis, e um aplco elevado com equipamento
tecnológico moderno, serve
erve perfeitamente para conferências e estreias de filmes,
cerimónias de entrega de prémios, apresentação de produtos, ou outros eventos, de
acordo com as necessidades dos clientes.
Além dos auditórios e de outras salas de reuniões, existe a possibilidade de contratar
as salas de estar leste e/ou
u oeste, espaços do museu elegantes e estilosos, perfeitos
para um almoço ou cocktail em pé,
pé bem como para serviços sentados. Estes espaços
fornecem em tela em branco de boas-vindas,
boas vindas, aos clientes que desejarem, para marcar
o espaço e para apresentar a sua empresa ou os seus produtos com elegância e estilo.
Juntamente com o aluguer comercial, o Museu Britânico oferece uma série
personalizada de brindes corporativos, mas também réplicas de esculturas de alta
qualidade e objetos do museu como perfeitos souvenirs para os clientes e os seus
convidados.
Uma das particularidades do Museu Britânico é o aluguer de espaços para filmagens,
quer seja para fazer filmes, documentários, publicidade ou até para programas de
rádio. Muitas
itas galerias e espaços do museu podem portanto ser utilizados para um
conjunto de filmagens incluindo a galeria de esculturas egípcias, Galeria do Iluminismo
e outros espaços de galerias; o Grande Tribunal da Rainha Elizabeth II, que é a maior
praça pública
ca coberta da Europa, coberta por um tectoespectacular de vidro e aço; a
Sala de Leitura e vários outros espaços do museu são ideais para locais de filmagens.
Assim, vários filmes foram filmados no Museu Britânico, desde os mais antigos como
Bulldog Jack (1935) ouNightoftheDemon
NightoftheDemon (1957), aos mais modernos como
NightattheMuseum: SecretoftheTomb (2014) ou Justice League (2017). Além do
aluguer de espaços para filmagens, o museu também possui um grande arquivo de
vídeos de alta qualiade que oferecem aos clientes
cliente interessados.
www.britishmuseum.org
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Fonte: www.britishmuseum.org;©
© The Trustees of the British Museum

DICAS DO CASO DE ESTUDO:



Pensar nas características únicas do ativo de património cultural e nas suas oportunidades
de contratualiza/arrendar
rrendar como fonte adicional de financiamento.
Estabelecer cooperação com diferentes sectores (indústrias criativas, etc.) de modo a
melhorar a promoção do património/projeto/instituição.

INTERPRETAÇÃO
As atividades de interpretação
ação relacionadas com o património cultural podem ser uma
fonte adicinal de receitas. Elas são, no entanto, incluídas no preço do bilhete de entrada
(normalmente pequenos tipos de interpretação, por exemplo brochuras). As atividades
de interpretação mais substanciais
ubstanciais são cobradas à parte. ReferindoReferindo-se por exemplo,
áudio interpretação (kits de auriculares), mapas ou guias, visitas guiadas (Timothy &
Boyd, 2003).
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CENTRO INTERPRETATIVO
O DE TRESMINAS – SINGULAR EM EXPERIÊNCIASIN
EXPERIÊNCIAS
SITU
O Complexo Mineiro de Tresminas
esminas foi uma das minas de ouro mais impotantes na Era
do Império Romano que remonta aos séculos I e II A.D. Com técnicas mineiras
específicas utilizadas pelos romanos, não apenas o ouro, mas também alguns outros
minerais, como a prata ou chumbi foram extraídos
extraídos da mina. A atividade mineira nesta
área resulta da criação de monumental conjunto de locais de exploração mineira,
completamente imersos na paisagem natural, mas também únicos, complexos
subterrâneos bem preservados de grutas e galerias.
Este património
imónio mineiro singular permaneceu bem preservado por quase dezoito
séculos; é classificado como Propriedade de Interesse Público (em 1997), e mais
recentemente, alguns componentes do sistema de abastecimento de água da zona
mineira foram classificados como
como Monumento de Interesse Público (em 2012). Em
2014, foi criado o Centro Interpretativo de Tresminas para promover o conhecimento e a
sensibilização deste património histórico e arqueilógico.
Além da exposição permanente exibida no Centro Interpretativo, existam
existam também uma
parte aberta do Centro, onde são organizadas diferentes atividades interativas para os
visitantes, no sentido de promover a ligação e aproveitar o principal valor cultural deste
património.As visitas guiadas às minas na superfície e também
também aos complexos mineiros
subterrâneos fornecem uma experiência autêntica aos visitantes e representam uma
fonte adicional de receitas para o património. Na exposição permanente, os valores
destacados deste partimónio intangível (atividade minieira) e arqueológico,
arque
mas
também histórico, são apresentados e interpretados através de uma exposição
interativa de última geração, com um forte foco na narração cenográfica e em vários
recursos de multimédia, permitindo assim que o público diversificado possa
compreender,
der, valorizar e usufruir deste local de património como uma peça importante
da história. De igual modo, são organizadas visitas guiadas, cobradas separadamente,
acompanhadas por guias espertos para grupos de turistas ou escolas.
Todas estas atividades de interpretação têm como objetivo melhorar a compreensão e
gozo dos visitantes, ao mesmo tempo que são sensibilizados sobre a importância de
preservar o complexo mineiro e os seus locais como relevante património a nível
cultural, histórico e arqueológico. Adicionalmente, muitas das atividades são cobradas
de forma separada pelo que contribuiem para uma fonte de receita adicional.

www.tresminas.com
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:






Envolver diferentes atores de diferentes níveis
níveis politicos, bem como várias áreas de gestão,
planeamento e implementação de projetos de património.
Identificar o potencial económico do património tangível e intangível de uma comunidade.
Criar uma nova utilização para o local histórico (por exemplo, reutilização de antigos
teatros e apresentação/representação de peças de teatro antigas).
Utilizar eventos de património como ferramentas para gerar fonts adicionais de receita.
Preencher a lacuna entre as necessidades de conservação e o uso económico do
património.

TAXAS DE UTILIZADOR
Exceto
to pelo financiamento direto, a forma
forma mais comum de financiamento do património
cultural passa pelo pagamento de taxas de utilização. Eles dependem em grande parte
do tipo de ativo de património cultural, mas na sua maioria referem-se
referem se à cobranças de
taxas de entrada. Dependendo dos objetivos
objetivos estabelecidos, a sustentabilidade de um
ativo de património cultural pode optar por isentar os visitantes, especialmente os
cidadãos locais, dessas taxas, mas tendo em vista outro objetivo: aumentar o sentido de
pertença, sensibilizar sobre os valores culturais, educaçõo e orgulho.
No entanto, se a sustentabilidade financeira for assegurada, o pagamento de entradas
pode ser importante. Além da cobrança de taxas, podem ser cobradas taxas de
parqueamento e de participação na organização de atividades especificamente
espe
diferentes. As taxas de utilização também estão relacionadas com as taxas de aluguer
(ver CONTRATAÇÕES PRIVADAS/ALUGUER).

CIDADE VELHA DE DUBROVNIK – PATRIMÓNIO MUNDIAL DA UNESCO –
FORTALECENDO O SENTIDO DE IDENTIDADE NA COMUNIDADE LOCAL
Um dos
os patrimónios mais conhecidos na Croácia é a Cidade Velha de Dubrovnik,
também conhecida como a “Pérola do Adriático”, tem sido um dos portos do
Mediterrâneo historicamente mais conhecidos desde o século XIII. Com o seu
património histórico e arquitectónico
arquitectónico único, inúmeras bonitas Igrejas góticas
renascentistas e barrocas, Mosteiros, Palácios e Fontes e as suas Muralhas bem
preservadas, datadas do século XIII, a Cidade Velha de Dubrovnik foi inscrita na Lista
de Património Mundial da UNESCO em 1979.
A principal
ncipal atracão da cidade de Dubrovnik são as suas gloriosas muralhas, um dos
sistemas de fortificação melhor preservados na Europa. Estabelicidas no século XIII e
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sistemática e continuadamente aperfeiçoadas até 1660, quando a última das torres, o
Bastião de
e Santo Estevão, foi terminada, as muralhas extendem-se
extendem se por mais de 1940
metros e consistem numa muralha principal, seis torres, três fortes, seis bastiões
(baluartes), dois fortes de canto (cantonatas), três pré-muralhas
pré muralhas com várias torres, três
fossos, duas
as barbacãs, duas pontes elevadiças e um quebra-mar.
quebra
Além das muralhas da cidade, existem outros inúmeros ativos de património valiosos
engrandecendo a história de Dubrovnik: fortalezas e bastiões, edifícios magníficos e
palácios, torre dos sinos e igrejas
igreja – representado o valioso património que levou a
Cidade Velha de Dubrovnik ao reconhecimento pela UNESCO, incluindo-a
incluindo na Lista de
Património Mundial. É também uma razão para ter milhões de visitantes a cada ano.
De modo a aumentar a sensibilização dos cidadãos
cidadãos locais sobre a importância deles
mesmos, do local e ao mesmo tempo do significante património mundial e para
fortalecer o seu sentido de orgulho e de identidade, a cidade de Dubrovnik decidiu dar
acesso gratuiro ao ativo patrimonial na cidade, incluindo
incluindo às muralhas e ao Museu de
Dubrovnik que é uma instituição que reúne quatro museus da cidade.
www.tzdubrovnik.hr
www.dumus.hr

Source:www.total-croatia-news.com
news.com; TZ Dubrovnik

41 | Page

DICAS DO CASO DE ESTUDO:


Utilizar métodos e ferramentas diferentes para sensibilizar os cidadãos locais sobre a
importância do seu património e dos seus valores, aumentando o seu sentido de pertença
e identidade.



Proporcionar aos cidadãos locais
locais livre acesso à cultura e ao património local, educando-os
educando
assim para o valor do seu património e a contribuição para a sua preservação e
sustentabilidade; contudo, é necessário ter cuidado para que este acesso livre não crie a
perceção de que o património
patrimón tem baixo valor, deve encontrar-se
se um equilíbrio.



Estabelecer cooperação com diferentes sectores (indústrias criativas, etc.) melhorando a
promoção do seu património/projeto/instituição.

COMO RESPONDER AOS DESAFIOS
ESAFIOS SOCIOCULTURAIS?
SOCIOCULTURA
MODERNIZAÇÃO
As regras geralmente utilizadas na conservação do património envolver a preservação,
renovação, reconstrução e regeneração do ativo de património
património cultural no seu estado
original utilizando materiais, técnicas e competências originais. Pode significar um
desafio significativo uma vez que os mesmos materiais ou equipamentos podem não
estar disponíveis nos tempos atuais em que vivemos, e podemos não estar cientes das
competências e técnicas exacta que os seus construtores originais utilizaram. Além
disso, em vários casos, a função do ativo patrimonial pode em si mesmo diferir da sua
utilização original, o que representa um novo desafio. Contudo, é importante encontrar
uma utilização adequada do edifício, para que ele se mantenha ativo (assegurando
reparações regulares, aquecimento, bem como aumentar o seu valor entre os seus
proprietários que o consideram valioso).

VILNIUS TECH PARK – BARROCO E AS NOVAS TECNOLOGIAS CRIANDO NOVA
VIDA AO PATRIMÓNIO
Sapiegos, Vilnius TechPark é a maior Hub de start-up
start up nos países Bálticos e Nórdicos
e é um excelente exemplo de adaptação inovadora e sustentável para o património
para o seu uso mais inovador. O TechPark está alojado nuns edifícios renovados do
século XIX, localizados num grande local barroco da cidade. Está cercado por 80.000
metros quadrados do parque histórico Sapieha que, foi originalmente o lar do palácio
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da famosa famílianobre da Lituânia com o mesmo
mesm nome.
Inicialmente o palácio foi reutilizado como um hospital militar e, depois de adicionar
mais edifícios ao complexo do palácio, continuou a prestar serviços médicos até 2015,
quando o hospital foi transferido para novas isntalações. Naquela época, o Município
de Vilnius, em parceria com investidores privados, decidiu dar uma utilização
completamente nova e inovadora a este património e adaptar o parque e os seus
edifícios numa nova visão – Vilnius TechPark, que hoje alberga várioas start-up
start
internacionais
onais e empresas tecnológicas, incubadoras e outros agentes do ecossistema
“com um objetivo comum – moldar o ecossistema das start-up
start up da região e crescerem
juntas a nível internacional”. Assim, mais de 50 empresas inovadoras encontraram “o
seu lugar” no Vilnius
lnius TeckPark, variando desde programados freelancers e designers
a start-up
up de crescimento rápido e atores estabelecidos, como a Google, Game
Insight, Bored Panda, etc.
Um dos objetivos do TechPark é o de apoiar o ecossistema e o desenvolvimento
sustentável
tável e, assim, desde 2017, é também apontado como EIT
InnoEnergyHubLituania, o mecanismo de inovação para a sustentabilidade energética
em toda a Europa, suportado pelo Instituto Europeu da Inovação e Tecnologia. Além
disso, desde 2018, tornou-se
se EIT Climate-KIC
Clim
KIC HubLithuania, uma parte da
comunidade de inovação do conhecimento estabelecida e financiada pelo Instituto
Europeu da Inovação e Tecnologia, com o propósito de combater as alterações
climáticas através da inovação.
Hoje em dia, com o seu papel significativo
significativo na comunidade da Lituânia e dos países
Bálticos, Vilnius TeckPark é um excelente exemplo de como as novas tecnologias
podem dar uma vida completamente nova e sustentável ao património.

Source: www10.aeccafe.com/blogs;
www10.aeccafe.com/blogs © Norbert Tukaj

www.vilniustechpark.com

43 | Page

Source:https://vilniustechpark.com
https://vilniustechpark.com

DICAS DO CASO DE ESTUDO:





Pensar em soluções inovadoras para o reaproveitamento do património para ir de encontro
às necessidades atuais da comunidade, assegurando a sua preservação e a viabilidade
económica.
Aplicar uma abordagem amiga do ambiente nos trabalhos de restauração, ou seja, no
processo de revitalização, apoiando
apoiando assim o desenvolvimento sustentável.
Envolver diferente stakeholders no planeamento da gestão do património e no processo de
revitalização.

Os tempos atuais podem, contudo, exigir abordagens mais modernas.Os desafios
específicos
specíficos para esta tarefa de garantir a sustentabilidade são vistos para ativos de
património ou pelos ambientes urbanos/rurais que envolvem as comunidades locais que
vivem nos sítios. As suas vidas contemporâneas podem exigir uso de ar condicionado
ou janelas
anelas impermeáveis ao barulho enquanto as regras de conservação podem proibiproibi
las, especiamente nos casos de património cultural registado. As soluções a estes
problemas podem encontrar o comprometimento na utilização ar condicionado portátil e
no uso de janelas
anelas duplas (as externas mantendo a aparência original do edifício e as
internas sendo de materiais contemporâneos impermeáveis).

44 | Page

IR DE ENCONTRO ÀS NECESSIDADE DOS RESIDENTES LOCAIS ENQUANTO SE
PRESERVA O PATRIMÓNIO URBANO
Djenné é uma cidade e uma comuna
comuna urbana do InlandNiger Delta, região central do
Mali. A sua paisagem urbana é conhecida pela arquitectura em terra, utilizada
principalmente em edifícios religiosos e residenciais. Estes edifícios de uma
importância significativa arquitectural representam
representam um património histórico e
arquitectónico singular que necessitam de ser conservados mantendo a sua aparência
original. Mas, devido aos elevados custos de manutenção para os residentes locais,
adapto-os
os às suas nessecidades e aspirações, os artesãos locais
locais e os pedreiros
começaram a utilizar outros materiais nos trabalhos de renovação, no sentido de
reduzir os custos de manutenção. Assim, a utilização de blocos de argila queimados
no topo das estruturas de barro expandiu, mas também provocou sérios estragos
estrag
neste património urbano, arquitectónico único.
De forma a atender aos constrangimentosda população local enquanto asseguravam
a proteção do património, foi fornecido um apoio financeiro para a reestruturação de
barro.
www.unesdoc.unesco.org
(Culture:
Culture: urban future; global report on culture for sustainable urban development)

DICAS DO CASO DE ESTUDO:


Encontrar uma fonte de financiamento para garantir a sustentabilidade dos ativos de
património que envolvem os residentes que moram nos locais.



Aumentar a sensibilização da comunidade logar sobre o valor do seu património, apoiando
financeiramente a manutenção dos seus edifícios que têm um valor cultural significativo.

Os ativos culturais intangíveis são especialmente sensitivos à modernização.
Frequentemente, cada nova geração de proprietários adiciona novos elementos às
histórias locais, danças, canções, ritos, etc., e é extremamente difícil de preservar o
património original e autêntico. Esta tarefa praticamente impossível encontra
compromisso no facto de a cultura não ser estática, é um processo
processo e provavelmente
mudará. Tanto quanto possível, todavia, é necessário desenvovler pesquisas e
atividades educativas de modo a poder acompanhar os desafios da modernização.
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PERCEPÇÃO PÚBLICA DOSS VALORES PATRIMONIAIS
PATRIMONIA
O património possui um número de valores
valores previamente enumerados. Eles são, contudo,
de pouco valor para os seus proprietários, portanto aos cidadãos, não tendo
conhecimento dos mesmos. Na verdade, significa a morte do ativo patrimonial; embora
posso existir na forma de edifício, siginifica pouco
pouco para a sustentebilidade se a
comunidade não perceber a sua importância. Atividades educativas continias devem ser
aplicadas para aumentar a sensibilização dos valores do património, bem como
aumentar o conhecimento sobre ele. É aconselhavél começar com
com a sensibilização e as
atividades educativas desde cedo e ao longo do período escolar para assegurar a
sustentabilidade do património, que deve continuar como aprendizagem ao longo da
vida.

CONFERÊNCIA DA HISTÓRIA LOCAL DE PAGGAIO
A área de Paggaio é uma
a área com um significativo património cultural tangível e
intangível, o qual requer ações e medidas identificadas, para serem usadas como
catalisadores para o desenvolvimento turístico e económico da região, enquanto
simultaneamente considerando a sua preservação
preservação e proteção, i.e., a sua
sustentabilidade. Adicionalmente, a região de Paggaio possui um rico património
natural e está protegido como parte da Rede Natura 2000. Esta combinação de tão
rico património cultural e natural, fazem de Paggaio um recurso notável para o turismo
patrimonial e desenvolvimento económico da região, mas o principal assegurar um
equilíbrio sustentável entre a preservação do património e o desenvolvimento turístico
(económico), bem como aumentar a sensibilização e conhecimento da comunidade
local e do público em geral, sobre este extenso potencial da região.
Infelizmente, a área já está caracterizada pelo desenvolvimento desequilibrado da orla
costeira e das áreas montanhosas e pelo turismo sazonal na região. Como tal, de
modo a prevenir
revenir futuros possíveis impactos negativos do desenvolvimento
desequilibrado e também para discutir as possíveis medidas preventivas dos
elementos patrimoniais, enquanto que, ao mesmo tempo, aumentando o seu papel no
desenvolvimento turístico e económico,
económico, o Município de Paggaio iniciou a organização
de uma Conferência de 3 dias, que providenciará uma plataforma para tal discussão,
explorando os tópicos principais através de painéis com diferentes cientistas e peritos,
sobretudo nos campos da cultura, história,
história, religião e geociências, assim permitindo
uma abordagem multidisciplinar do tema.
Uma abordagem multidisciplinar, envolvendo cientistas e peritos de áreas
completamente diferentes, é o exemplo perfeito de uma abordagem integrada ao
assunto do património
nio e um catalisador para um aliado forte na preservação do
património, simultaneamente apoiando o desenvolvimento turístico e económico de
forma sustentável. A participação de estudantes de licenciaturas e mestrados é uma
excelente forma de impacto nas futuras
futuras gerações, aumentando o seu esclarecimento
sobre a importância do património e da sua proteção, dando-lhes
dando lhes a perspetiva de
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como pode ser usado de forma sustentável para o desenvolvimento económico da sua
região.

Source:www.facebook.com/topiki.istoria.paggaiou
www.facebook.com/topiki.istoria.paggaiou

www.dimospaggaiou.gr
www.facebook.com/topiki.istoria.paggaiou
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Identificar os elementos de património cultural que possam server como
catalisadores do desenvolvimento turístico e económico da área.
 Encorajar o diálogo entre os peritos de diferentes áreas de especialidade, dandodando
lhes uma plataforma para intercâmbio
intercâmbio de experiências e transferência de
conhecimentos.
 Aplicar uma abordagem multidisciplinar para o planeamento da gestão do
património, definindo possíveis medidas preventivas para a proteção do
património, simultaneamente usando o seu potencial para o desenvolvimento
turístico e económico da área de influência.
 Aumentar o conhecimento e sensibilização dos
os jovens acerca do valor do
património.
 Promover o conhecimento da comunidade local sobre o seu património cultural,
dando-lhes
lhes a oportunidade de compreender
com
os seus valores.
 Aplicar uma abordagem multidisciplinar para o planeamento
planeamento da gestão do
património, definindo possíveis medidas preventivas para a proteção do
património, simultaneamente usando o seu potencial para o desenvolvimento
turístico e económico da área de influência.
 Aumentar o conhecimento e sensibilização dos jovens acerca do valor do
património.
 Promover o conhecimento da comunidade local sobre o seu património cultural,
dando-lhes
lhes a oportunidade de compreender os seus valores.
valores
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VISITARIADO/VISITEERING – CONSTRUINDO O ENVOLVIMENTO
IMENTO E A MUDANÇA
DE PERCEÇÃO DO PATRIMÓNIO
MÓNIO ATRAVÉS DO VOLUNTARIADO
VOL
O National Trust do Reino Unido, uma das maiores organizações de solidariedade,
reconheceu que o atual modo de vida, com reduzida disponibilidade, tem impactos
significativos na vontade e possibilidade das pessoas em efetuarem voluntariado.
Assim, desenvolveram um modelo de “micro-voluntariado”,
“micro voluntariado”, permitindo aos visitants
conjugar um dia de visita a um património, com trabalho voluntário, chamado
“visitariado”. Esta opção de “mergulho” no voluntariado inclui diversas atividades que
não exigem muito tempo para ser realizado, tais como decorar edifícios para eventos
especiais, ajudar na manutenção dos espaços
espaços envolventes, limpar elementos/peças
das coleções, etc. Desta forma, ao oferecer às pessoas a oportunidade de se envolver
mais profundamente nos trabalhos de castelos históricos, palácios e propriedades,
encontrou-se
se um modelo extenso para desenvolver novos
novos públicos. Dando-lhes
Dando
a
oportunidade de participar ativamente nos trabalhos de conservação, vendo a vertente
interna da gestão do património, o National Trust constrói
constr um envolvimento vital com o
público, através do “visitariado”.
Além do facto de que o “visitariado” enriquece os visitantes com uma experiência
genuína de conservação, contribuindo para o seu sentimento de pertença e
responsabilidade social, dando-lhes
dando lhes uma experiência autêntica de sítios patrimoniais,
i.e., as organizações também beneficiam
beneficiam da construção do envolvimento do público
nos seuss sítios, ganhando assim, novas e fiéis audiências. Além disso, para sítios
patrimoniais, castelos históricos, palácios e propriedades que não são únicos ou
excecionais, o “Visitariado” pode ser uma ferramenta
ferramenta de desenvolver novos públicos e
aumentar a atratividade do local, oferecendo experiências excecionais aos visitantes.

Fonte:
https://intoorg.org;@Nationa
l Trust Images/Antonia Gray
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Este modelo foi desenvolvido
o no âmbito do projeto INTERREG Europa “Innocastle”, no
qual o National Trust está a participar como parceiro perito.
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3056/building
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good
practices/item/3056/buildingengagement-at-heritage-sites
sites-through-visiteering/
www.interregeurope.eu/innocastle

DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Pensar em modelos inovadores para criar o envolvimento do público no sítio do
património, oferecendo atividades “por trás dos cenários” aos visitantes.
 Criar experiências únicas, de modo a aumentar a atratividade
atratividade do sítio e atrair
novos públicos.
 Pensar em como o sítio patrimonial pode contribuir para melhorar o
esclarecimento
clarecimento do público, oferecendo-lhe
oferecendo he a possibilidade de trabalhar para o
património,
nio, aumentando o seu sentido de pertença.
 Usar modos de custo
sto neutros, para envolver públicos nos trabalhos dos sítios
patrimoniais.

O facto de que a melhoria da perceção
perceção sobre o valor do património geralmente surge
quando os utilizadores e promotores se apercebem do seu valor económico, i.e., sendo
capazes de o capitalizar (ex. desenvolvimento turístico, oportunidades de empregos,
vendas, etc.), deve ser usado para encarar o desafio de perda potencial da perceção do
valor do património.

PEREGRINAÇÃO DE RAIGAME
AME – PRESERVAR A PAISAGEM HISTÓRIA DE
VILANOVA DOS INFANTES
Vilanova dos Infantes é uma pequena vila medieval na Galiza (Espanha),
(Espanha) com um
património histórico e arquitetónico precioso, bem como com rico património intangível,
relacionado com as tradições ancestrais locais e regionais da Galiza. O principal
desafio para a comunidade foi uma tentativa de conjugar a preservação de património
construído extremamente precioso com o, igualmente importante, património
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intangível, mas também providenciar uma maior visibilidade e respeito pelo património
cultural da área e reforçar a sua relevância para a comunidade local, aumentando os
sentimentos de pertença.
Devido à necessidade
idade de conservar expressões culturais diversificadas e património
tangível, e à necessidade de aumentar a consciencialização da comunidade local
acerca da importância do património cultural de Vilanova dos Infantes, o Concelho de
Celanova tem implementado
entado vários projetos e eventos e um dos mais atrativos é a
Peregrinação de Raigame, uma festividade etnográfica organizada anualmente, em
maio. Durante o dia da festividade, Vilanova dos Infantes torna-se
torna se um local de
património vivo, oferecendo numerosas atividades aos visitantes: além das visitas ao
património construído, o público pode usufruir de muitas atividades insitu,
insitu tais como
performances de danças tradicionais, peças de teatro e representação de artesanato
tradicional.

O festival desempenhou um
m papel crucial na preservação e promoção do património
tangível e intangível, mas também contribuiu para outros aspetos do desenvolvimento
social e económico da região. Como exemplo, de modo a melhorar a acessibilidade
para os visitantes, as estradas locais
locais foram renovadas, o que também impacta na
qualidade de vida dos residentes locais.
O projeto assegura a sustentabilidade de tradições ancestrais, artesanato e cultura,
bem como promove a atratividade do património urbano para um vasto público. Não só
é preservado o património intangível, mas melhora o esclarecimento dos residentes
locais acerca da importância e do potencial económico do seu património, e como tal
da necessidade para a sua conservação. Este festival que promove o património
intangível da comunidade, envolvendo os habitantes locais, está gradualmente a
reforçar o sentimento de orgulho da comunidade. Assim, pode ser entendido como
uma forma de garantir a salvaguarda da cidade e do seu património tangível

51 | Page

(sobretudo o edificado e arqui
quitetura),, e intangível, bem como da identidade da
comunidade local.
Além do forte impacto na comunidade, no sentido de influenciar o seu sentimento de
identidade, o projeto também afeta o desenvolvimento económico da cidade, ao
envolver os habitantes locais ao lhes
lhes facilitar uma oportunidade de oferecerem as suas
instalações para o alojamento dos visitantes do festival (turistas), bem como das suas
propriedades, que alugam para atividades outdoor no local. O projeto é sobretudo
financiado pelo orçamento municipal, enquanto que os fundos adicionais são
atribuídos pela Província e pelo Governo Regional da Galiza.
http://www.celanova.gal/index.php/turismo

DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Envolver ativamente
ivamente os cidadãos locais no projeto, assim aumentando a sua
consciencialização sobre o valor e o potencial económico do seu património.
 Envolver
er todos os agentes relevantes, a nível da província/região, na preservação
do património cultural, restauro e valorização.
 Utilizar uma combinação de diferentes fontes de financiamento (fundos públicos,
prémios, etc.).
patrim
intangível e usá-los
los para aumentar a
 Criar eventos para promover o património
atratividade do sítio.
 Pensar na forma como o projeto contribuirá para o desenvolvimento local
(rodovias; revitalização do centro histórico; estabelecimento de centro cultural).

COMO RESPONDER A PRESSÕES
SSÕES AMBIENTAIS?

As respostas a pressões,
ressões, tanto naturaiscomo
natura
socioambientais, para assegurar a
sustentabilidade do património, são frequentemente dependentes do contexto.
As pressões naturais,, usualmente referem-se
referem
a terramotos (e aos seus efeitos
secundários tais como tsunamis, deslizamentos
deslizamentos de terras, efeitos da fracturação do
solo), erupções vulcânicas, cheias,
cheias etc. Por mais que as técnicas de monitorização
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sejam usadas para prever os desastres, não podem prever completamente, mas podem
reduzir os danos. As tecnologias podem ser um importante
importante instrumento para a
preservação digital do património para ser usada como primeiro passo em resposta a
estas pressões naturais.

PRESERVAR SÍTIOS DE PATRIMÓNIO MUNDIAL COM
COM TECNOLOGIA DE
SCANNER LASER 3D – CYARK VENCE AS AMEAÇAS
AMEAÇAS NATURAIS AO
PATRIMÓNIO
CyArk é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2003, com a missão de
“registar, arquivar e partilhar digitalmente os locais mais significativos do património
mundial e assegurar que estes sítios continuam a inspirar admiração e curiosidade
nas próximas
ximas décadas”. A preservação de sítios de património mundial, antes que se
deteriorem ou destruam por terramotos ou outros desastres naturais, é feita usando
uma tecnologia de “scanner” laser em 3D, o que permite à CyArk gravar e arquivar
digitalmente edifícios,
fícios, i.e. sítios de património e analisar os riscos que esses sítios
enfrentam, tanto potencialmente causados pelo Homem como por desastres naturais.
Um dos objetivos do projeto é preservar em formato digital os sítios mais importantes
de património mundial,
ndial, ara que não sejam completamente perdidos. Atualmente, há
mais de 200 sítios arquivados na sua base de dados, tais como a Montanha
Rushmore, a Torre de Londres e Pompeia.
Além da missão de criar uma base de dados digital dos sítios de património mundial,
mun
o
que ajudará os gestores, arqueólogos e técnicos desses locais, outro propósito é
educar o público e as comunidades acerca do seu património.
Assim, a CyArk fornece aos gestores e técnicos desses sítios, representações
detalhadas em 3D e dados digitais
digitais dos locais ou objetos, que representam um
elemento valioso para preservar e prevenir potenciais danos causados pelo Homem
ou desastres naturais, antes que estes ocorram.
www.cyark.org
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Fonte: www.metro.co.uk;; Fotografia: CyArk

DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Identificarr possíveis ameaças ao património, causadas por pressões ambientais e
desastres naturais.
 Pensar em possíveis instrumentos para prevenir a deterioração do sítio, devido a
fenómenos naturais.
 Usar novas tecnologias para preservar o património e assegurar a sua
sustentabilidade e durabilidade.

Os sítios patrimoniais geralmente dependem de protocolos existentes que são,
são
infelizmente, desenhados após uma avaliação dos danos. Estes são, contudo, úteis para
preparar medidas provisionais de segurança
seguranç para a intervenção final (Cardani&Beluco,
2018).
Outra pressão que já provou ser um grande desafio, também no contexto do projeto
KEEP ON, particularmente relacionada com o contexto holandês, é a emissão de
carbono, que consequentemente leva ao aumento do
do nível da água do mar, assim
afetando os edifícios patrimoniais, bem como a vida dos cidadãos.
cidadãos. Foram desenhados
planos estratégicos de longo-prazo
longo prazo para reduzir as emissões de carbono, o que
demonstra ser necessário um planeamento para a gestão do património.
património.
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A 1ª IGREJA “CARBONO ZERO” DE INGLATERRA – PATRIMÓNIO E
SUSTENTABILIDADE PARA
A UM AMBIENTE MAIS SAUDÁVEL
S
A Igreja de St. Michael and All Angels,, em Withington, Inglaterra, é um antigo edifício
histórico datado do século XII, mas é também a primeira igreja “carbono zero” do
Reino Unido, inteiramente abastecida por energias renováveis. O projeto foi parte da
renovação do antigo edifício da igreja, equipando-o
o com todas os instrumentos
necessários para gerar sustentabilidade energética, com recurso a energia
energia solar.
A energia solar é gerada com 24 módulos solares, com um resultado de 3,12 kW, que
estão instalados no telhado da igreja. De modo a preservar o aspeto do edifício e não
afetar a sua estrutura nem distorcer a sua aparência visual, a instalação foi
f feita de
modo a respeitar a regulamentação relativa a edifício históricos, bem como usando um
sistema de escadas completamente misturado/combinado na construção do edifício.
Adicionalmente aos painéis solares, que produzem eletricidade neutra em matéria
matéri de
CO2, completamente amiga do ambiente, foi instalada um Sistema de aquecimento,
com caldeira a biomassa, que fornece aquecimento neutro em CO2.

Fonte: www.global.kyocera.com

Assim, tanto do ponto
onto de vista económico como da sustentabilidade ecológica, o
projeto demonstra claramente o que pode ser feito para salvaguarda de património
construído, histórico e único,
único, garantindoo seu propósito, ao mesmo tempo
contribuindo para a missão global de reduzir
reduzir as emissões de carbono e reduzir custos
para comunidade local.
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www.designcurial.com/news/uk-s-first-zero-carbon-church-unveiled
www.designcurial.com/news/uk
d-ingloucestershire
www.global.kyocera.com

Fonte: www.global.kyocera.com

DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Usar tecnologias sustentáveis para a renovação de património, contribuindo assim
para o desenvolvimento sustentável.
 Usar energias renováveis para a manutenção do objeto patrimonial, contribuindo
contribu
para a missão global de redução de emissões de carbono.
 Usar soluções de design inovadoras para a salvaguarda da autenticidade do
património, assegurando a sua sustentabilidade ecológica e económica.
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CULTCOAST – ALTERAÇOES CLIMÁTICAS
CLIMÁTICAS E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÓNIO
P
CULTURAL
Durante o Comité do Património Mundial da UNESCO, realizado em Baku, Azerbaijão,
em Julho de 2019, o ICOMOS (Conselho Internacional para os Sítios e Monumentos),
emitiu o relatório “Future
Future ofOurPasts: Engaging Cultural Heritage in ClimateAction”,
ClimateActi
recomendando uma abordagem multidisciplinar ao património cultural, enfatizando a
importância de abordar as alterações climáticas, a mitigação dos gases de efeito de
estufa, de promover a capacidade de adaptação e de planear para os danos e perdas,
referindo
ferindo a necessidade de reduzir, rápida e intensivamente, as emissões para
reverter o aumento da temperatura média anual para baixo de 2°C.
O património cultural está a tornar-se
tornar se cada vez mais, uma ferramenta importante para
a mitigação das emissões de carbono
arbono e para a adaptação às alterações climáticas.
A NIKU, um instituto independente da Noruega, ativo no âmbito do Património Cultural
na Noruega e internacionalmente, foi indicado para membro do Grupo de Trabalho em
Alterações Climáticas e Património, estabelecido
estabelecido pelo ICOMOS em 2017, com vista a
ajudar no desafio climático. Além do contributo para o relatório acima mencionado, o
NIKU, contribuiu – e continua a contribuir –,, largamente para a salvaguarda do
património cultural noruego face aos impactos das
das alterações climáticas. Nas últimas
décadas desenvolveu uma série
rie de avaliações de impacto Ambiental e outros planos
de proteção, cobrindo temas como os sítios de património cultural e ambientes
culturais terrestres, sítios de património cultural marinhos,
marinho etc.
Acresce que o NIKU realizou vários projetos, de pequena e grande escala, acerca das
possíveis consequências sobre o património cultural, devido às alterações climáticas.
É o caso do projeto CULTCOAST, ainda em execução (2019-2023).
2023). O principal
objetivo
tivo do projeto é encontrar métodos para monitorizar, gerir e preservar estes bens
ambientais, expostos às ameaças das alterações climáticas e pressões do
desenvolvimento, visando sítios de património cultural, ambientes e paisagens
costeiras e mar gelado do Ártico. Estes sítios habitualmente protegidos pelo
permafrost (solo permanentemente gelado) e mar gelado, estão agora ameaçados
pelo degelo.
As principais atividades do projeto incluem o mapeamento, monitorização e recolha de
elementos dos sítios patrimoniais
oniais selecionados, acima e abaixo do solo, nas ilhas de
Svalbard eAndøya.
A informação recolhida irá posteriormente ser usada para desenvolver métodos de
avaliação e de priorização destes locais. Usando os inputs destes locais, serão
desenvolvidas medidass de mitigação e adaptação, bem como estratégias de gestão
relacionadas com esses sítios de património cultural, ambientes e paisagens
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costeiras. Para alcançar isto, a equipa do projeto aplica uma abordagem
interdisciplinar, combinando arqueologia, proteção
proteção de edifícios, geografia, geologia
quaternária e ciência climática.

Os resultados deste projeto de investigação serão transferíveis para outros contextos
similares a nível mundial, representando uma significativa transferência de valor para
a gestão do património
atrimónio na Noruega, mas também a nível global.
www.niku.no/en/prosjekter/cultcoast/

Fonte: www.niku.no;; © Elin Rose Myrvoll/NIKU
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Assegurar uma abordagem multidisciplinar
multidisciplinar no planeamento e gestão do
património, como uma ferramenta para a mitigação da emissão de carbono e
outros impactos negativos das alterações climáticas.
 Identificar possíveis ameaças ao património, de modo a adaptá-lo
adaptá lo às alterações
climáticas.
 Compreender que o património cultural e o ambiente são parte da mesma política
integrada no combate às alterações climáticas.
 Envolver peritoss de diferentes disciplinas, para identificar medidas apropriadas
para a conservação
servação do património.

CENTRO CULTURAL DE VOIVODESHIP:
OIVODESHIP: MODERNIZAÇÃO
MODERNIZAÇÃO TÉRMICA DE
UNIDADES DE UTILIZAÇÃO
ÃO PÚBLICA DA PROVÍNCIA
PROVÍN
DE ŚWIĘTOKRZYSKI
TOKRZYSKIE
Este caso de estudo foca-se
se na renovação e modernização térmica do Centro Cultural
de Voivodeship. Este centro, localizado num edifício histórico
histórico e de referência, com
múltiplas funções, representa um ponto importante da vida cultural de Kielce. É a sede
para diferentes eventos culturais, artísticos, mas também educativos, sendo um ponto
de encontro para artistas, performers e profissionais da cultura, bem como um local para
a salvaguarda de património intangível.
O antigo e histórico edifício que alberga o centro, começou a deteriorar-se,
deteriorar
o que
causou muitas dificuldades e problemas, ameaçando a preservação do edifício,
enquanto pondo em perigo
igo o funcionamento do Centro Cultural de Voivodeship, criando
a necessidade de um projeto para a sua renovação urgente. Adicionalmente, o impacto
negativo para o ambiente que a sua manutenção estava a causar, devido ao
antiquadosistema
istema de aquecimento e ventilação
ntilação e um significativamente mau isolamento
térmico, aumentou claramente a consciencialização acerca dos impactos negativos que
a manutenção do edifício tinha para o ambiente.
Com a forte consciencialização sobre o impacto ambiental, os trabalhos de renovação
re
utilizaram técnicas modernas, mais amigas do ambiente, com forte impacto na sua
futura conservação e a sua eficiência energética. O projeto foi sobretudo financiado pelo
Programa Operacional Regional de ŚwiętokrzyskieVoivodship
tokrzyskieVoivodship 2007 – 2013,e o
investimento
stimento foi executado de acordo com a Política Regional de
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ŚwiętokrzyskieVoivodeshipe
e com a Estratégia de Desenvolvimento Regional.
Antes do processo de modernização térmica e de acordo com as análises à
documentação técnica, o edifício tinha sofrido perdas
perdas expressivas de calor, enquanto
que agora é um exemplo de eficiência energética, desenhado de modo a oferecer uma
redução significativa da energia necessária para o aquecimento.
O projeto resultou numa redução das emissões de carbono e aumentou a eficiência
efici
energética, tornando-o
o num exemplo de uma renovação inteligente, salvaguardando o
património e o seu impacto positivo no ambiente.
www.wdk-kielce.pl/termomodernizacja/nazwa
kielce.pl/termomodernizacja/nazwa-projektu

DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Envolver os decisores das autoridades regionais na implementação e no
financiamento do projeto de património cultural.
 Usar uma combinação de fontes de financiamento (fundos da UE cobrindo a
maioria do custo total do projeto e fundos públicos
públic nacionais).
 Assegurar a sustentabilidade de longo-prazo,
longo prazo, aplicando abordagens de restauro
inovadoras, usando métodos, materiais e técnicas ambientalmente inócuos, com
impacto na boa manutenção do edifício.
 Envolver os negócios locais nos trabalhos de restauro,
restauro, promovendo assim a
economia local.
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As pressões naturais também se relacionam com as plantas invasoras,
invasoras que podem
causar danos a sítios patrimoniais ou representar uma ameaça para o ambiente local,
fundamental para a cultura e tradição da comunidade. As estratégias de combate
com
envolvem o controlo, a gestão e remoção de plantas invasoras, o que envolve a sua
erradicação e substituição por espécies não invasoras diferentes.

GLEN CANYON – PRESRVANDO O PATRIMÓNIO
PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL
CULTUR
PELO
CONTROLO DE ESPÉCIES DE PLANTAS INVASORAS
INVASORA
A Área Recreativa Nacional (NRA) do Glen Canyon protege 1,2 milhões de acres no
Planalto do Colorado, uma região que possui um ecossistema e biodiversidade
complexos e frágeis. As comunidades vegetais do Glen Canyon são influenciadas pela
formação de diferentes
ferentes variações
variaç es no solo e pelas formações geológicas que
condicionam a disponibilidade de água para todas as espécies da área. Como tal, os
recursos hídricos escassos, que são frequentemente criticamente importantes para a
vida selvagem no Glen Canyon, determinou um ecossistema único, mas delicado, com
comunidades vegetais específicas, garantindo habitat para um número elevado de
espécies selvagens nativas e endémicas do Planalto do Colorado.
Os chamados “jardins suspensos”, cobrem menos de 0,1% desta área,
ár
mas
representam a mais invulgar forma comunidade de plantas dependentes de nascentes
de água, particularmente biodiversas. Para além do facto de que estes “jardins
suspensos” possuem cerca de 35 espécies endémicas, com recursos hídricos
limitados, estass comunidades são também um “hot spot” de biodiversidade, com muitas
espécies de plantas e animais dependentes
dependent deste habitat.
Além das alterações climáticas, que são uma das ameaças a todo o Sistema ecológico,
inclnuíndo os “jardins suspensos” e outras espécies
espécies de plantas e animais, a flores do
Glen Canyon está atualmente ameaçada por espécies exóticas invasoras, tais como a
Bromustectorum ou a ainda mais invasiva capim-elefante
capim
(Tripidiumravennae
Tripidiumravennae), que
cresceu ao longo do tempo e começou a degradar
degrad os ecossistemas
ssistemas nativos que invade.
Estas invasoras exóticas começaram a ser de difícil controlo e, crescendo imenso em
altura e largura, promovem um elevado risco de incêndio,
êndio, simplesmente ocupando o
espaço da vegetação nativa, ameaçando a biodiversidade, bem como
como ameaçando o
património intangível das tribos Nativas da América do Norte que ainda vivem nesta
área, visto que as plantas nativas sempre tiveram um papel central na sua cultura e
tradição.
O Dr. Scott Abbella, da Universidade de Nevada – Las Vegas, iniciou
ciou um projeto de
restauro nesta área protegida, visando investigar e estabilizar métodos de controlo de
espécies invasoras, bem como métodos de regeneração, para ajudar a restaurar os
ecossistemas nativos da área. Também com a ajuda dos Serviços do Parque
Parqu Nacional,
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uma estudante de Mestrado, Ka-Voka
Ka Voka Jackson, oriunda de uma tribo local, teve a
oportunidade de trabalhar na proteção do seu local, do seu património pessoal,
envolvendo-se
se neste projeto, desenvolveu métodos que vão ajudar no controlo das
espécies
es invasoras, ao mesmo tempo que, regenerando e restabelecendo as
populações vegetais nativas, em áreas onde as espécies invasoras tinham ocupado o
território.

Fonte: www.arizonahighways.com/

A principal
ipal espécie invasora com que têm lidado é o capim-elefante
elefante. Além de um
estudo sobre as suas sementes, com o propósito de encontrar um modo de a erradicar,
o projeto também tem procurado estabelecer métodos para o controlo eficiente desta
espécie. Também tem
em havido a participação de voluntários e outros assistentes dos
Serviços do Parque Nacional. No contexto atual de alterações climáticas, este projeto
de restauração ecológica,
ajudou a área a estar
num
estado
razoavelmente
natural,
restaurando
os
seus
ecossistemas
naturais,
mas também mantendo
vivas a cultura e o
património intangível das
suas comunidades locais
residentes.
Fonte
Fonte:www.nps.gov

www.nps.gov/glca/index.htm
https://www.unlv.edu/
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Monitorizar as alterações
ões no seu ativo patrimonial para identificar possíveis
ameaças ao ambiente natural.
n
 Envoler especialistas e cientistas relevantes no projeto de restauração.
restauração
 Identifique medidas
as para combater os impactos negativos das pressões naturais no
seu ativo patrimonial.
 Incentivar o envolvimento de voluntários.
 Envolver cidadãos locais na implementação do projeto, pois eles conhecem e
respeitam sua paisagem e seus valores.

PRESSÕES SOCIAIS
As pressões sociais relacionam-se
relacionam se sobretudo com o controlo de visitantes. Quando os
elementos patrimoniais se deparam com muitos visitantes, o que é frequente no caso do
turismo, surgem desafios sérios, desde a destruição física à deterioração da experiência
dos visitantes. Nesses casos fala-se
fala se em multidões ou excesso de visitantes.Existem
procedimentos específicos e programas de gestão de visitas, que facilitam a gestão dos
visitantes de diferentes perspetivas e adaptados a diferentes tipos de património, tais
como o RecreationOpportunitySpectrum (ROS), TourismOpportunitySpectrum (TOS),
UrbanTourismOpportunitySpectrum (UTOS), ECOS, IndigenousPeoples' Cultural
OpportunitySpectrum For Tourism
Touri
(IPCOST), InterpretationOpportunitySpectrum (IOS),
LimitsofAcceptableChange (LAC), etc. A base para cada um deles é o conceito de
Capacidade de Carga (CC), enquadrando o número máximo de pessoas que pode
visitar o elemento patrimonial ao mesmo tempo, sem
sem haver impactos negativos, seja na
componente física, económica ou sociocultural da atração e sem reduzir as experiências
do visitante.
Além disso, instrumentos adicionais para a gestão de visitantes
visitan es incluem controlo
contro de
fluxos e de congestionamento, limitar
limit o contacto dos visitantess com os artefactos,
aumento dos preços, estímulo às visitas em época baixa, diversificação dos percursos e
movimentos dos visitantes, diversificação da oferta, uso de tecnologias, envolvimento
dos visitantes e conhecimento dos visitantes.
v
Podem ser bastante simples, tais como
colocar barreiras físicas entre os visitantes e as exposições (para limitar o seu contacto),
ou usar tecnologia para a conservação e interpretação do patrimóni0.
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A CAPELA DE SCROVEGNII (CAPELLA DEGLI SCROVEGNI)
SCR
– TECNOLOGIA OA
SERVIÇO DO PATRIMÓNIO

Fonte:www.iguzzini.com;; Autor:Cristian Fattinnanzi

A Capela de Scrovegni, contruído no início do séc. XIV por Enrico degliScrovegni,
representa o ciclo mais completo
complet de frescos
cos e melhor preservados frescos pintados por
Giotto, o Famoso pintor e arquiteto italiano, que pintou a capela entre 1303 e 1305. A
capela é tido como uma das obras-primas
obras primas da Arte Ocidental e, juntamente com outros 8
monumentos históricos de Padova que representam
representam o conjunto de obras de Giotto e
dos mestres que o inspiraram, está incluída numa proposta de candidatura à Lista de
Património
trimónio Mundial da UNESCO, ‘Padova Urbs Picta’ - Giotto, a Capela de Scrovegni e
o ciclo de pinturas do séc. XIV. Além disso, é um monumento histórico e um património
artístico notável, de valor universal, bem como um extraordinário exemplo de como a
tecnologia moderna pode ser um fatorprincipal na conservação e preservação de um
elemento patrimonial frágil e sensível.
Depois da Capela
apela ter sido adquirida pela cidade de Padova em 1880, os seus frescos
foram tendo sempre uma atenção particular e durante os séculos
séc s XIX e XX, foram
efetuados vários trabalhos especiais de conservação.
Além disso,, uma das primeiras medidas de gestão deste
deste património frágil, foi o de
recolher a informação necessária para a conservação e preservação dos frescos.
Assim, foram medidos diversos dados do microclima no interior da capela, tais como a
qualidade do ar, fatores de poluição, etc, de modo a fornecer informação útil sobre os
efeitos dos parâmetros interiores na conservação dos frescos e depois aplicar as
técnicas apropriadas para a sua manutenção e preservação. Outro fator muito
importante é o fluxo de visitantes, tido como um fator que afeta significativamente
signific
a
conservação dos frescos.
Para prevenir impactos negativos do microclima nestes frescos, foram efetuados
trabalhos de renovação (construção de um novo espaço de acesso, sala de espera
especial com ar condicionado, criação de novas condições de iluminação interior), que
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agora permitem um forte fluxo de visitantes, sem grandes impactos negativos,
assegurando as condições para a preservação das pinturas. São admitidos no máximo
25 visitantes em simultâneo e que, antes de entrar, têm de esperar 15 minutos na sala
de espera acondicionada para o efeito (o tempo necessário para estabilizar o
microclima interior. O tempo total da visita permitido à Capela é de 15 minutos, de
modo a não alterar o microclima nem o expressivo património que alberga. Deve
também referir-se
se que foram instaladas portas automáticas de acesso, que abrem à
entrada e à saída, permitindo a estabilização do microclima interior.
A Capela de Scrovegni também representa o primeiro exemplo mundial no uso de um
Sistema de iluminação inovador,
ador, no âmbito do setor do património cultural. O novo
sistema de iluminação de Internet das Coisas (IoT), desenvolvido pela empresa italiana
iGuzziniIlluminazione, baseia-se
se em novas tecnologias que também foram usadas
noutros objetos de património cultural,
cultural, tais como a “A Última Ceia”, de Leonardo da
Vinci”, em Milão, e representa uma espécie de restauração percetual do património
cultural. Usando sensores especialmente criados para o efeito, este Sistema de
iluminação altamente inteligente, ajusta a luza
luza artificial à permanente mudança da luza
natural, permitindo a melhor perceção visual das obras de arte, a qualquer hora do dia.
Além de garantir aos visitantes a melhor experiência visual possível, este sistema de
iluminação monitoriza e controla diversoss parâmetros ambientais, com o propósito de
preservar e manter os elementos culturais. Assim, a instalação de um Sistema de
iluminação inovador é uma medida adicional, completamente ajustável no processo de
conservação e manutenção deste património cultural
cultura tão significativo.
Devido à restrição de visitas em 15 minutos, foi criada ema sala multimédia, para
oferecer mais informações
mações aos visitantes, quer sobre os frescos, quer
uer sobre o período
perí
em que Giotto viveu e
trabalhou. Foi dada
uma especial atenção à
interpretação
do
património,
com
recursos a diferentes
instrumentos
multimédia, permitindo
que o visitante participe
ativamente na visita e
viva virtualmente a
reconstrução
do
património.

Fonte: www.expoveneto.it

http://www.cappelladegliscrovegni.it
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Reconhecer a fragilidade dopatrimónio e identificar áreas e elementos vulneráveis
aos impactos do
o excesso de visitação.
 Aplicar análises detalhadas do património (sítio/objeto,etc), e desenvolver
medidas adequadas para prevenir a sua deterioração física.
 Envolver todos os peritos relevantes, de diferentes áreas, nos trabalhos de
restauro.
 Usar TIC para melhorar as experiências dos visitantes, mas também para os ajudar
a visualizar e compreender os aspetos e elementos relevantes do
património.eritage.


“DETOURISM: VISITAR VENEZA
ENEZA COMO UM RESIDENTE”
RESIDE

Fonte: www.veneziaunica.it

As atrações e cidades mundialmente
ndialmente mais visitadas estão a tornar-se
tornar
vítimas do
turismo
smo excessivo, o que as torna em “parques temáticos”,, destruindo o seu ambiente
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local. Frequentemente, o número de turistas supera o dos residentes locais.
Para evitar os impactos negativos do turismo
tur
em excesso (overtourism),
), cada vez mais
destinos procuram soluções para promover uma abordagem sustentável e balanceada
ao turismo. Algumas atrações de património cultural incluem os danos causados pelo
excesso de turismo nos seus modelos de preçário; muitas autoridades locais e
nacionais estão a aplicar procedimentos legais e legislação para restringir o número de
visitantes às suas principais atrações ou cidades. Atualmente, aumenta a noção da
pressão que o turismo em excesso coloca, estando também a ganhar importância a
consciência da necessidade de um turismo mais sustentável e saudável a nível mundial
Veneza, uma das cidades mais visitadas no mundo, tem sido vítima deste overtourism
há muitos anos. A população de toda a área de Veneza tem diminuído
significativamente: entre 2002 e 2007, decresceu 0,2%, sendo que a população do
centro histórico decresceu ainda mais (de 120 000 habitantes em 1980, para 60 000 na
atualidade). De acordo com algumas investigações, durante os meses de pico turístico,
há muitos
uitos mais turistas do que habitantes locais. No entanto, muitas das áreas de
Veneza permanecem relativamente intactas, onde há muito mais para ver do que
apenas a Praça de São Marcos, a Ponte Rialto ou o Grande Canal. Esta é exatamente
a mensagem que Veneza está a promover com a sua campanha “Detourism: Travel
Venice like a local”.
Esta campanha, liderada pelo Município de Veneza desde 2014, sugere aos viajantes
para irem para lá dos habituais sítios turísticos, visitando as vizinhanças for a das
principaiss atrações, para experimentar a cidade de uma nova maneira
mane ra e descobrir o
menos conhecido de Veneza. Divulga a sua mensagem através de diferentes meios,
oferecendo sugestões e conselhos de viagem, vivenciando a cidade pela perspetiva de
um residente e não de
e um turista. A Detourism sugere itinerários e experiências
venezianas autênticas, levando a locais culturais, históricos e naturais desconhecidos
da maioria dos turistas. Começou com uma série de mapas, mas agora usa vários
meios para alcançar os visitantes,
visitant
tal como o web-magazine mensal, que pode ser
descarregado ou consultando online, com sugestões de ideias de viagens e dicas para
descobrir a Veneza secreta; uma newsletter semanal, recolhendo conselhos e
sugestões de visitas a exposições ou eventos pouco
pouco frequentes. Também opera em
contras de social media, tais como o Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram,
encorajando os viajantes a descobrir os tesouros escondidos de Veneza, promovendo
um turismo sustentável e lento (slow).
(
A campanha Detourism é um
m exemplo extraordinário de como vencer o turismo em
excesso e inspirando os viajantes a afastarem-se
afastarem se dos percursos turísticos rotinados e
prevenir um crescimento sem fim do elevando número de visitantes aos locais mais
conhecidos (mainstreamtourismsights).
(mainstreamtourismsights)
http://www.veneziaunica.it/en/content/detourism
http://www.veneziaunica.it/en/content/detourism-venezia
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Pensar em instrumentos de gestão dos visitantes para prevenir a destruição do
património, mas também de uma reduzida experiência de visita.
 Usar todo o potencial do património menos conhecido, para dispersar e facilitar as
visitas, assim combatendo o excesso de turismo.
 Promover uma abordagem sustentável e balanceada do turismo.
Criar uma campanha de marketing atrativa, que contribua para desenvolver uma
nova marca, baseada numa abordagem sustentável ao património cultural.
 Pensar em instrumentos inovadores para controlo e gestão do fluxo de visitantes.
visitantes

Outra pressão social comum para os sítios patrimoniais, respeita à pilhagem.
pilhagem Ainda que
existam regras
egras legais de âmbito nacional e internacional (ex. Convenção de Haia para a
Proteção da Propriedade Cultural durante Conflitos Armados; a Convenção da UNESCO
sobre os Meios de Proibição e Prevenção de Importação, Exportação ou Transferência
Ilícita de Titularidade
dade de Propriedade Cultural; uma série de Resoluções aprovadas pelo
Conselho de Segurança das Nações Unidas, apelando aos Estados membros para
proibir a importação de e o comércio em sítios arqueológicos não documentados), estas
não previnem necessariamente
riamente atos de pilhagem. O uso de drones para combater o
saque de património e a digitalização de fotografias de satélite de locais patrimoniais,
são alguns dos métodos inovadores para esse fim de prevenção das pilhagens.

PROJETO GLOBALXPLORER
R – UMA NOVA
A FERRAMENTA PARA COMBATER
CO
A
PILHAGEM DE PATRIMÓNIO
O Projeto GlobalXplorer é uma plataforma online que, usando o poder da rede, ajuda
os arqueólogos a descobrir e preservar os sítios históricos e arqueológicos, mas
também para parar a pilhagem de património.
patrimó o. A ideia foi concebida em 2006, pela Dr.ª
Sarah Parcak, vencedora do Prémio TED, uma Membro da NationalGeographic e
Presidente do Projeto GlobalXplorer.
Com a ajuda de cidadãos de todo o mundo, usando a Internet e imagens de satélite de
alta resolução, o projeto GlobalXplorer ajuda no combate à pilhagem de património e
na descoberta de novos sítios arqueológicos. A sua missão é identificar e reduzir a
pilhagem de património e a violação de sítios históricos e arqueológicos,
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disponibilizando mapeamentos de pilhagens e até prevendo os comportamentos de
saqueadores. Além disso, o principal objetivo do projeto é descobrir e localizar novos
sítios arqueológicos em todo o mundo.

Fonte: https://www.csmonitor.com,, © DigitalGlobe

Agora, em vez de serem apenas uns poucos arqueólogos a lutar contra a pilhagem e a
proteger os sítios, graças ao projetoGlobalXplorer,
projetoGlobalXplorer, uma comunidade global, qualquer
cidadão com ligação à Internet, amador ou profissional, pode contribuir
contribuir para esta luta e
para a preservação de património arqueológico valioso, no mundo inteiro. Com esta
plataforma online, acessível a todos, e imagens de satélite de lata resolução, não só o
movimento global de cidadãos pode parar e reduzir a pilhagem, mas também
também inspirará
e sensibilizará as pessoas acerca do seu património e do interesse da arqueologia.
Na página do GlobalXplorer, está publicado um tutorial, explicando como usar a
plataforma e são exibidas imagens de satélite de alta resolução, onde se podem
identificar sinais de possíveis pilhagens, mas também sítios arqueológicos por
descobrir, se existentes. A colaboração do TED, NationalGeographic e a Digital Globe,
que resultou no Projeto GlobalXplorer, fornece imagens de satélite desagregada em
camadas, permitindo a identificação de evidências de pilhagens.
O projeto já ajudou, até à data, a localizar 17 potenciais pirâmides, adicionalmente aos
3.100 potenciais aldeamentos esquecidos e 1.000 sepulturas perdidas. Além disso,
com estas técnicas, também houve
houve descobertas significativas sobre o mundo Viking e o
Império Romano.
www.globalxplorer.org
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Pensar
sar em soluções inovadoras para monitorizar os locais patrimoniais.
 Usar novas tecnologias para combater a pilhagem de património, bem como para
investigação
ção científica e preservação do património.
 Promover a consciencialização dos jovens para a arqueologia, usando tecnologias
de informação, dando-lhes
lhes assim informação de um modo atrativo.
 Usar o poder da rede para preservar o património.

COMO RESPONDER A PRESSÕES
ÕES POLÍTICAS?

O património cultural frequentemente instila orgulho na comunidade local, já que é uma
expressão da sua identidade. Ao longo da História, contudo, verificaram-se
verificaram
numerosos
exemplos de uso inadequado deste facto nobre. O património cultural tem sido, assim,
usado como uma força de manipulação política ou foi marcado
m
como indesejado devido
ao seu passado colonial, associação a ditadores,
ditadores, o que frequentemente resulta em
danos ou negligencia desses bens patrimoniais. As respostas a este tipo de pressões,
geralmente envolve campanhas de sensibilização e Informação e atividades educativas,
educativa
mas podem exigir períodos longos para terem alguns efeitos. Outra solução eficaz
costuma ser o de envolver peritos externos e imparciais, para manter o património vivo.

MUSEU DA JUGOSLÁVIA – INTERPRETAÇÃO MODERNA
MODERNA DO PASSAD
O atual Museu da Jugoslávia é “uma instituição aberta que encoraja a diferentes atores
a percecionarem ativamente o presente, por uma interpretação moderna do passado”.
passado”
Com a missão de ser o lugar de um diálogo aberto, é a única instituição a preservar a
história do passado da Jugoslávia
ávia e a salvaguardar o património comum da Jugoslávia,
respondendo aos desafios das opiniões muito enraizadas e preconceitos acerca disso,
através de vários programas, projetos e atividades.
O Museu da Jugoslávia obteve o seu nome atual no final de 2016, vinte anos depois da
fundação do precedente Museu da História Jugoslava, em 1996, pela fusão do Centro
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Memorial “JosipBroz Tito” e o Museu da Revolução das Nações Jugoslavas e Minorias
Étnicas, que deixaram ambos de existir. Durante a década de 1990, devido
devid à Guerra
entre as ex-repúblicasJugoslavas,
Jugoslavas, aqueles 2 museus tornaram-se
tornaram
património
indesejado, um fardo testemunhando o passado que tinha de ser posto numa prateleira
e esquecido. Além disso, a Guerra criou a atmosfera em todas as ex-repúblicas
ex
Jugoslavas,
s, nas quais todo o património e história da Jugoslávia tinha sido
continuamente deteriorado, seja pela destruição e ignorando o seu património material,
ou apagando os rastos de um património intangível comum. Assim, o Museu da História
Jugoslava supunha-se
se ser outro local para contra o indesejado, coisas antigas.
Com a nomeação de um novo diretor do museu, vindo do setor das ONG, foram
introduzidas muitas alterações significativas, como propósito do museu se tornar uma
plataforma partilhada para intercâmbio
intercâmbio de ideias e conhecimentos, a nível regional,
representando a apresentação não-ideológica
não ideológica da história da Jugoslávia, mas antes um
lugar para discutir o património Jugoslavo, através de exposições temporárias, debates,
atividades educativas, etc. O trabalho
trabalho na exposição permanente começou em 2009,
com o projeto O Novo Velho Museu, iniciando um processo de redefinição do Museu.
Continuou com a montagem da exposição “Jugoslávia desde o Princípio até ao Fim”,
em 2012, representando a visão no desenvolvimento da Jugoslávia do ponto de vista
de Historiadores dos países da ex-Jugoslávia;
ex Jugoslávia; o projeto “100 Anos desde a Criação da
Jugoslávia”, em 2015, focou-se
focou se na investigação das coleções do museu e
estabelecendo o Laboratório do Museu da Jugoslávia, em 2017.
Espera-se
se que a nova exposição permanente seja inaugurada em 2020, representando
10 fenómenos como um Quadro para a compreensão de todas as fases da existência
do património Jugoslavo, visando chamar a atenção para a sua complexidade, mas
também para os perigos da
a banalização e manipulação deste património. Ainda que
fosse previsto o ex-Museu
Museu da História Jugoslava ficar apenas como um lugar
esquecido, com a historia indesejada a ser apagada pelo esquecimento, o projeto do
Museu da Jugoslávia é um exemplo de um desejo
desejo de reconciliação ao contar a história
do património, de uma maneira que exige uma abordagem de pequena
responsabilidade, que não deve dar de nenhum modo, uma razão para ser criticado.
www.muzej-jugoslavije.org

Fonte: www.muzej-jugoslavije.org
www.muzej
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Encorajar o diálogo entre todas as partes relevantes para o património a ser
apresentado.
 Envolver peritoss de vários campos (ex. ONG), na gestão do património/museu,
oferecendo uma perspetiva diferente no desenvolvimento estratégico e uma
missão da instituição, focando-se
focando na sua responsabilidade social.
 Pensar na forma como a sua instituição pode contribuir para um diálogo pacífico,
usando trabalho em rede e abordagens participativas.
 Organizar eventos e atividades educativas sobre património histórico,
histórico, promovendo
a consciencialização sobre os preconceitos existentes e muito enraiza
enraizados na
sociedade.
não ideológica da história, disponibilizando assim uma
 Usar uma apresentação não-ideológica
plataforma para a discussão.

MUSEU DO COMUNISMO – HSTÓRIA AMERICANA DE MANTER VIVO O
PATRIMÓNIO CHECO
O regime comunista esteve presente na Checoslováquia durante 40 anos, marcando
fortemente a vida diária dos cidadãos e dominando todos os aspetos da sociedade.
Desde a sua fundação do Comunismo, em fevereiro de 1948 até à Revolução de
Veludo em 1989, a Checoslováquia foi governada pelo Partido Comunista da
Checoslováquia.
uia. Durante a era comunista, milhares de Checoslovacos foram para a
prisão, campos de trabalho ou minas, por ofensas várias “contra o regime”.
Enquanto isso representa uma espécie de património indesejado
indese ado para a maioria da
população Checa, um empreendedor
empreendedor americano e antigo estudante de ciência política,
GlennSpicker, viu no comunismo o potencial para abrir o museu que irá salvaguardar o
património histórico do país, realçando um importante período na história da
Checoslováquia e assim manter vivo o seu património,
património, ainda que o regime comunista
represente uma fase negra do país.
De acordo com o sr. Spicker, o museu não é a celebração do comunismo, mas fornece
uma perspetiva sugestiva de diferentes aspetos da vidana era comunista da
Checoslováquia, com atenção
ção principal no regime totalitário que governou o país de
1948 até 1989. A exposição permanente inclui vários itens, artigos autênticos, arquivo
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fotográfico, documentos históricos
especialmente desenhadas do museu.

e

várias

instalações

dispostas

emsalas

www.muzeumkomunismu.cz

Fonte: www.muzeumkomunismu.cz

DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Pensar primeiro no património. Compreender o património como uma parte da
história da nação, importante para ser salvaguardada como uma marca da
civilização humana.
 Envolver peritoss independentes
independent externos, para interpretarr o património de um
ponto de vista não-ideológico
ideológico.
 Usar abordagens inovadoras para a interpretação do património cultural.

COMO RESPONDER A PRESSÕES
ES RELACIONADAS COM VALORES DO PATRIMÓNIO?
PATRIMÓNI
FRACA MANUTENÇÃO
A fraca manutenção de um elemento
elemento de património cultural, afeta primeiro o seu valor
estético, mas também tem impacto posterior para os sue valor científico, educativo,
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económico e outros. A resposta a este problema refere-se
refere se ao emprego de força de
trabalho qualificada, de materiais e técnicas apropriadas, mas também de fundos
suficientes para a conservação e gestão do património.

MARIËNBURG: COMO GARANTIR A MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO E DURABILIDADE
DURABILIDAD DO
PATRIMÓNIO ATRAVÉS DA ADAPTAÇÃO DO USO
Devido à crescente secularização, que se tornou um fenómeno
fenómeno cada vez mais presente
em todo o mundo, sido chamada a atenção a manutenção de edifícios de património
religioso, em muitos países, incluindo a Holanda. Assim, muito dos (anteriormente)
edifícios religiosos na Holanda, tornaram-se
tornaram
um “peso” para as cidades,
des, estando a ser
procuradas soluções adaptativas para a sua reutilização. Um desses casos é o
complexo do antigo mosteiro de Mariënburg, no Município de ‘s-Hertogenbosch.
‘s Hertogenbosch. Como
já não era usado como mosteiro, o Município tem procurado uma solução apropriada
apropria
para salvaguardar este património
patrim nio edificado de arquitetura valiosa, em vez de o
demolir.
O edifício representa o exemploperfeito da
arquitetura Renascentista Gótica Holandesa e foi
a primeira construção do arquiteto Hubert van
Groenendaal, que posteriormente
rmente se especializou
em arquitetura religiosa Católica.
O Município de ‘s-Hertogenbosch
Hertogenbosch analisou a
possibilidade de manter o edifício, reorientando-o
reorientando
para as necessidades atuais. Com isto, acomodou
uma escola superior, combinando-o
combinando
com uma
residência para
a estudantes, e assim o projeto
permitiu não só a preservação de um património
arquitetónico valioso e a seu
eu restauro e
manutenção a longo-prazo,, como também ajudou
a revitalizar uma parte da cidade, trazendo
estudantes,
oferecendo
possibilidades
de
rejuvenescimento
nescimento da vizinhança e influenciando a
paisagem urbana das redondezas (por exemplo, acrescentando a cultura estudantil à
cidade). Assim, centrando-se
se no rejuvenescimento urbano através da reorientação de
um antigo bem religioso, o projeto respondeu às necessidades atuais da cidade e das
isntituiões de ensino, ao mesmo tempo assegurando a viabilidade e sustentabilidade a
longo-prazo
prazo do seu património cultural, mantendo um edifício icónico da cidade para as
futuras gerações. Ao reintegrar uma área anteriormente
anteriormente encerrada, no ambiente
citadino, este elemento patrimonial tornou-se
tornou se mais tangível para as comunidades
locais.
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O novo desenvolvimento do complexo do mosteiro teve um forte impacto na
salvaguarda do património cultural, protegendo o edifício propriamente
propriam
dito,
preservando um significativo património construído, bem como evidenciando elementos
históricos escondidos e possíveis restauros, como meio de criar um local. A estética do
edifício, representativa de uma época, está bem preservada como o novo design.
de
Acresce que ao tornar mais eficiente o uso do espaço e com novos sistemas de
aquecimento, bem como melhor isolamento, o impacto ambiental do edifício é mais
reduzido.
O novo desenvolvimento de Mariënburg foi acrescentado aos documentos políticos,
taiss como planos urbanísticos e a visão para o património da cidade. Num aspeto mais
alargado, também se enquadra com o Quadro estratégico e políticas, acerca das
possibilidades e desafios colocados pela secularização crescente na sociedade
Holandesa, levando a questões sobre a reutilização adaptativa do património religioso.
www.bouwenaandenbosch.nl/projecten/marienburg
www.bezoekdenbosch.nl/nl/wat-te-doen/uitagendawww.bezoekdenbosch.nl/nl/wat
verzicht/2272138344/rondleidingen
verzicht/2272138344/rondleidingen-op-marienburg-campus
www.monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/522423
ultureelerfgoed.nl/monumenten/522423
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Usar abordagens inovadoras para redefinir o património, de modo que se
assegurem os valores, o restauro e a manutenção do património, também
contribuindo para
ra a sua exploração a longo-prazo.
longo
 Pensar sobre a possibilidade de reutilizar o património religioso, para se adequar
às necessidades atuais da cidade e da comunidade.
 Pensar em como essa reutilização de edifícios religiosos pode contribuir para a
componente
te social da área onde se localiza.

LAGARES ESCAVADOS NA ROCHA EM VALPAÇOS – PRESERVAÇÃO DA
CULTURA VINÍCOLA DA CIVILIZAÇÃO ROMANA
A região de Trás-os-Montes
Montes é um exemplo notável da cultura vinícola datada da
civilização
zação Romana. Os grandes lagares nos quais se fazia o vinho com técnicas
específicas, foram construídos na rocha granítica e constituem uma paisagem única de
grande valor histórico. No concelho de Valpaços reúnem-se
reúnem se cerca de 130 lagares
escavados na rocha, nos quais se processava o vinho, mantendo-se
mantendo se bem conservados.
De modo a conservar esta paisagem tão peculiar, têm sido efetuados esforços para a
sua conservação e consciencialização acerca destes valores significativos em termos
históricos e arqueológicos.
O primeiro passo foi a identificação e registo de todos os lagares rupestres da região,
seguido de ações para a sua manutenção e conservação da paisagem envolvente,
permitindo o seu uso em termos de valorização turística. Para garantir a sua
durabilidade,, foram identificadas medidas para a manutenção das suas estruturas
originais e evitar a sua mineralização. Além disso, o processo exige uma gestão
integrada, incluindo diferentes entidades e atores de diferentes áreas de
especialização.
O processo de revitalização foi localmente liderado pelo Município de Valpaços e desde
2018, pela LARUP (Associação Portuguesa de Lagares Rupestres), criada com o
objetivo de salvaguardar e preservar este tipo de património em Portugal, agora
ativamente envolvida na gestão da preservação destes lagares. Assim, é agora a
LARUP que coordena a valorização destes recursos, com participação de instituições
de Investigação e Ensino Superior Relevantes, que contribuem com conhecimento
científico.
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Um grande número de lagares escavados
escavad
na rocha localiza-se
se em propriedades
particulares, tornando os seus proprietários uma parte integral deste património vivo.
Aumentando o conhecimento da comunidade local e dos proprietários dos lagares
acerca da sua importância e do potencial económico deste património, envolvendo-os
envolvendo
no processo de valorização, transformando-os
transformando os em embaixadores do seu património
cultural, é de importância crucial para o sucesso e sustentabilidade do projeto.
Um dos objetivos do Município, além da preservação deste património
património tangível único, é
também preservar um valioso património intangível da produção vinícola nos lagares
escavados na rocha e aumentar a visibilidade e conhecimento desta paisagem vinícola
peculiar.
ar. Para tal, os Produtores de vinho estão novamente a elaborar
elabo
o tradicional
processo de produção de vinho nos lagares escavados, mantendo assim as técnicas
tradicionais. Está também em curso, um processo de certificação para os vinhos
obtidos, procurando assegurar a salvaguarda e viabilidade económica deste património.
patri
Também já foram executadas outras atividades, tais como a organização de um
congresso nacional, criação de uma rota turística, incluindo visitas aos locais, recriação
das técnicas vinícolas tradicionais, com vista a aumentar a visibilidade deste
património.
rimónio. Enquanto estas ações podem fortalecer as transações económicas
associadas à produção de vinho e aumentar a atratividade do território, há a
necessidade de um plano de gestão de longo-prazo,
longo
que previsse
se todas as ações para
que o uso deste património
io seja o catalisador do desenvolvimento turístico, ao mesmo
tempo que se definam medidas adequadas para a sua conservação e sustentabilidade
a longo-prazo.
https://valpacos.pt/pages/556
https://www.facebook.com/lagaresrupestres
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Identificar todos os bens do património e identificar medidas para a sua
preservação.
 Aplicar uma abordagem de gestão integradora, envolvendo diferentes atores de
todas as áreas especializadas relevantes.
r
 Iniciar o estabelecimento de uma associação regional ou nacional, visando a
preservação de um tipo específico de património ou associar-se
associar se a uma já existente.
 Promover o conhecimento da comunidade local acerca do valor do seu património.
 Recriarr técnicas e tradições ancestrais.
 Criar uma marca única e uma certificação de origem e qualidade do produto.

SOBRE-EXPLORAÇÃO
EXPLORAÇÃO PARA FINS TURÍSTICOS
Este desafio tem implicação direta na sustentabilidade física
fí a do bem e no seu valor para
a comunidade. É relativamente fácil de atender com isntrumentos de gestão de
visitantes e de multidose (ver seção “Como
Como responder a pressões ambientais? –
Pressões sociais”).
USO DE DADOS HISTÓRICOS FALSOS OU INCORRETOS
As atividades de investigação pobremente realizadas, sobre um bem patrimonial,
patrimon
podem
resultar na aplicação de dados históricos incorretos relacionados com o sítio, o que
potencialmente pode afetar o seu valor científico e educativo. Ao mesmo tempo, pode ter
um impacto substancial no seu valor económico, visto que subestima o conhecimento
con
do
visitante e assim prejudicando a sua experiência. Assim, defende-se
defende se a investigação
cuidada para ultrapassar este desafio.
Por vezes, são usados dados incorretos propositadamente, para fins de manipulação
política. Habitualmente, é o mercado que
que regula o uso incorreto de dados.
APRESENTAÇÃO DE EVENTOS
TOS PATRIMONIAIS OU APRESENTAÇÃO DE PATRIMÓNIO
PATR
FALSO
Por vezes, os bens patrimoniais são usados para ganhos económicos através da sua
apresentação a turistas habitualmente comprometendo o seu valor histórico/cultural,
his
bem como a sua autenticidade. A autenticidade pode parecer um conceito
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extremamente difícil de ser abordado, já que Podemos nunca vir a estar
estar seguros da sua
originalidade; com o passarr do tempo, é muito provável que novos elementos tenham
sido acrescidos ao bem patrimonial original. Assim, a autenticidade não enquadra um
estatuto estático e objetivado, mas torna-se
torna
um processo negocial (Simonicca, 1997). A
cultura autêntica não é aquela que e completamente inalterada, o que parece
praticamente
nte impossível, mas aquela que tem a capacidade de se adaptar
apropriadamente a um certo período e comunidade (Duggan, 1997).
O papel das campanhas de investigação, de promoção de conhecimento e de educação
são aqui defendidas, bem como o uso de mecanismos de financiamento adequados que
representarão outra oportunidade de assegurar a sustentabilidade financeira, enquanto
preservando um produto relacionado com o património, autêntico e de qualidade.

ECOMUSEU BATANA – PATRIMÓNIO MARÍTIMO VIVO DA CIDADE DE ROVINJ
R
O Ecomuseu Batana, único no Adriático e Mediterrâneo, está
est dedicado ao património
marítimo e à identidade cultural, tangível e intangível de Rovinj, uma cidade na costa
Oeste de Istria, Croácia. Com a sua abordagem única à preservação do total do
património
trimónio material e imaterial de Rovinj, foi iniciado pela comunidade local e baseado
no desenvolvimento de projetos implementados ao longo dos anos, em cooperação
com peritos em ecomuseologia, em 2016, registado pela UNESCO no Registo de Boas
Práticas de Salvaguarda para a preservação de património cultural intangível no
mundo.
Este ecomuseu único está dedicado a proteger, salvaguardar, interpretar, apresentar,
recrear e comunicar o património tangível e intangível da cidade, incluindo o artesanato
de batana,
a, um barco tradicional de madeira, canções tradicionais chamadas bitinadas,
linguagem local, a elaboração de objetos tradicionais de uso local, etc. Um dos
principais objetivos do museu é promover o conhecimento do importante papel que o
batana tem no diálogo
iálogo intercultural com outras comunidades barqueiras no Adriático e
Mediterrâneo e na sua contribuição para a preservação do património marítimo mundial
e para preservar e revitalizar esta valiosa tradição d construção naval.
De modo a preservar a tradição
ção de vida da população local com o batana,
batana o ecomuseu,
com o apoio da cidade de Rovinj, tem apoiado a construção de novas embarcações,
usando as mesmas competências e métodos usados ao longo dos séculos e que estão
registados na Lista de Património Cultural
Cultural Imaterial da República da Croácia. Durante a
constrição dos barcos, recorre-se
recorre se a métodos e cálculos tradicionais, sem recurso a
qualquer ferramenta moderna. Assim, o artesanato precioso de construção de barcos,
que passou de geração em geração, mantém-se
mantém se bem preservado e o batana está a
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tornar-se um símbolo de Rovinj, representando um elo único que liga a comunidade
local, os cidadãos de Rovinj,, com o seu património marítimo vivo.
www.batana.org

Fonte: www.batana.org

Fonte: © Roberta F., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4813791
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Compreender a importância do património intangível e a sua conexão com o
espaço físico (neste caso, a cidade de Rovinj) e a sua identidade cultural.
 Envolver as autoridades locais no processo de reabilitação do património cultural,
aumentando a sua sensibilização sobre o seu potencial para o desenvolvimento
económico,
ico, social e cultural da cidade, assim ganhando o seu apoio contínuo.
 O restauro de património intangível pode ser o catalisador para o desenvolvimento
de um produto cultural maior (ex. abertura de um ecomuseu).
 Reconhecer como é que as tradições se relacionam
relacionam com a comunidade local,
promovendo o sentido de orgulho e de identidade.
 Usar o potencial do património, para ser reconhecido como património importante
da Humanidade.
 Envolver a comunidade local nas atividades do museu, permitindo assim a
transmissão de conhecimento e competências para outras gerações, influenciando
a sustentabilidade de longo-prazo
longo
do património.
 Usar um bem patrimonial para criar uma marca do lugar, atraindo novos visitantes,
contribuindo para o desenvolvimento económico.
 Usar o património intangível para aumentar a atratividade de um destino.
 Envolver os cidadãos locais, artesãos e portadores de diferentes tradições locais,
para assegurar a apresentação e reabilitação autênticasdo património.

DISPUTASDA EXCLUSIVIDADE
Este desafio está habitualmente relacionado com bens culturais registados; o facto de
que foi registado deveria instigar um sentimento de orgulho e promover os valores
educativos, económicos e comunitários. Contudo, por vezes tem efeitos negativos nas
comunidades locais,
s, ao criar animosidades e ciúmes umas em relação às outras.
Novamente, as campanhas de promoção da Informação e atividades educativas podem
ser princípios de resposta a este desafio, ao supor oportunidades que se colocam a
todos, através de programas de cooperação,
cooperação, oportunidades de emprego e de
desenvolvimento regional em geral.
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PERDA DE CONSCIENCIALIZAÇÃO
AÇÃO DA POSSE E LIGAÇÃO
LIGA ÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL
LO
COM
OS RECURSOS PATRIMONIAIS
É frequentemente o caso de os cidadãos não estarem conscientes do facto de que o
património
rimónio lhes pertence e não têm uma ligação clara com esse património. Isto afeta
basicamente o valor do património para a comunidade local, mas em termos potenciais,
também deprecia o seu valor económico e educativo. Nestes casos também se sugerem
atividades
des de promoção da Informação e de educação (ver mais na seção “Como
responder a desafios socioculturais – Perceção pública”).
COMO RESPONDER A DESAFIOS
FIOS DE GESTÃO?
As competências apropriadas para a gestão de sítios de património cultural, são
referidas como
omo uma competência extremamente importante, para garantir a durabilidade
sustentabilidade do património e a vida de um recurso patrimonial pode depender
totalmente dessas competências. O renascer de um recurso de património cultural, e
como tal a sua renovação,
vação, é importante, mas como irá sobreviver e resistir a tempos
desafiantes como os atuais, pode depender completamente das competências e
técnicas de gestão. Estas são introduzidas nos estudos do património, a partir do mundo
dos negócios o que, por si só,
ó, pode ser uma tarefa desafiante visto que a maioria dos
peritos em património têm dificuldade em encontrar ligações entre o património (como
uma expressão da arte e tradição com valores humanísticos) e o negócio (quase
exclusivamente associado a ganhos económicos).
económicos). Para alguns, a ideia até pode parecer
uma blasfémia. Contudo, provou-se
provou se ser benéfico para a sustentabilidade do património,
encontrar um balanço entre os valores relacionados com o património
(conservação/arte/educação/ciência) e a economia. Não
Não é uma técnica a “preto-e/ou“preto
branco”, mas requer um planeamento cuidadoso e um ajustamento constante, para se
ser capaz de, por um lado, conservar o bem patrimonial propriamente dito e, por outro
lado, assegurar suficiente suporte para isso, especialmente na perspetiva económica.
Este tipo de desafios envolve todo o processo, desde o planeamento da gestão do
património e desenvolvimento do produto relacionado, à sua preservação dirigida aos
visitantes, bem como a avaliação de todo o processo. O financiamento
financiamen ao património
também é uma componente do processo de gestão, que já foi referida previamente (ver
seção “Como responder a desafios económicos?”).
PLANEAMENTO DA GESTÃO
O DO PATRIMÓNIO
O planeamento da gestão do património é um processo que envolve a definição
defin
de
objetivos claros para gerir um sítio patrimonial, bem como para a sua sustentabilidade e
durabilidade dos investimentos, com vista à sua preservação no futuro. O propósito de
desenvolver um plano de gestão é, em última análise, alcançar uma gestão do sítio que
seja complete e coerente, em termos económicos, sociais, espaciais e ambientais, de
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acordo com as necessidades e interesses dos cidadãos e da sociedade local onde se
insere. Com base na análise da situação e das necessidades, o plano de gestão de
património, juntamente com o processo de adaptação das perspetivas e desejos dos
diferentes agentes, discutindo diferentes cenários, também permite o fortalecimento do
conhecimentos e competências em planeamento e gestão.
Os princípios-chave
chave a ter em conta,
conta, no desenvolvimento de planos de gestão do
património são:
•

•

•

•

Desenvolvimento sustentável – o plano deve ser orientado para concretizar uma
prosperidade económica e social sustentável e garantir a proteção do património
e do ambiente na comunidade local;
Abordagem integrada – o plano
lano de gestão do património deve ser coordenado e
contribuir para a concretização de estratégias locais e regionais, bem como
contribuir para alcançar objetivos de desenvolvimento setoriais nacionais;
Abordagem holística – para um
um planeamento e implementação eficaz do plano de
gestão do património, é de importância-chave,
importância chave, o envolvimento e participação
transparentes no seu desenvolvimento, de todos os stakeholders – desde o
gestor ouproprietário a representantes do setor cultural, económico, população
local, sociedade civil e setor público.
Normalização/estandardização – a aplicação de metodologias normalizadas, no
processo de elaboração de um plano de gestão do património, permite um
alinhamento horizontal e vertical com outras intenções
intenções de desenvolvimento nas
comunidades locais, assegurando a gestão de longo-prazo
longo prazo do bemem si
mesmo.Além
Além disso, os planos de gestão do património dão garantias a potenciais
investidores e financiadores, tal como aumentam a disponibilidade de fundos de
diferentes fontes públicas e privadas.

Se se pretende apoio de fundos da UE para a renovação de um bem patrimonial, é
extremamente importante ter um plano de gestão e estratégico para o património cultural
(ver seção “Como responder a desafios da gestão do património?”), como forma de
demonstrar a existência de um plano que responde às prioridades da União Europeia,
definidos por diferentes programas e concursos.

CENTRO DE VISITANTES DO BALUARTE (BULWARK)
(BULWARK) DE S. JOÃO: DE FORTALEZA
FO
A
BRAÇOS DE BOAS-VINDAS – DESENVOLVIMENTO DE PATRIMÓNIO
PATRIMÓNIO SUSTENTÁVEL
SUSTENTÁVE E
ADAPTATIVO

A cidade histórica de ‘s-Hertogenbosch
Hertogenbosch manteve, até ao séc. XIX, uma reputação de
Fortaleza quase impenetrável devido à combinação das suas construções de defesa
icónicas, do género Dutch, e ao uso adaptativo da água como mecanismo de defesa
(através da inundação), e atribuiu a si mesma a alcunha de “Dragão do Pântano”
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(Moerasdraak). Devido ao desenvolvimento do estado de Guerra no séc. XIX,
combinado com a expansão urbana, as construções de defesa da cidade foram
demolidas para materiais de construção e consequentemente orientadas para
responder a novas necessidades. Os remanescentes da fortificação na área de
Zuiderpark-Stadswalzone
Stadswalzone foram pavimentados e usados como área de estacionamento
durante o séc. XX.
Após a inundação da área de ‘s-Hertogenbosch
‘s Hertogenbosch em 1995, foi concebido um projeto em
documentos políticos, para salvaguardar o núcleo interior de ‘s-Hertogenbosch
‘s Hertogenbosch de
futuras inundações, pelo restauro do antigo Baluarte, que estava em ruína ao longo do
d
séc. XX. Ao combinar os trabalhos de restauro com um centro de visitantes, numa das
principais entradas para o centro da cidade, bem como aumentando a sua visibilidade e
valor do património, o projeto tem viabilidade económica, simultaneamente que
contribui
ibui para a reintegração dos valores ambientais e de património no tecido urbano.
A principal razão para a reconstrução estava associada à subida das águasameaçando
o interior de ‘s-Hertogenbosch,
Hertogenbosch, devido ao mau estado de conservação das construções
de defesa
sa contra as águas., i.e., o antigo Baluarte. Com o restauro, urgente, mas
carente de financiamento, o município centrou-se
centrou se num plano global de desenvolvimento
para o antigo Baluarte, em vez de apenas optar pelo seu restauro. Os atores-chave
atores
no
projeto são o município de ‘s-Hertogenbosch,
Hertogenbosch, proprietário do baluarte e do centro de
visitantes, e a associação de património “Amigos de Den Bosch”, que detém a
concessão para a gestão e operação do centro de visitantes. A associação de
património, por sua vez, cede uma parte para fins de catering e paga ao município uma
renda com base nos valores de mercado. Também abriram uma bilheteira para
passeios guiados de barco e passeios históricos na cidade e uma “archaeocrypt”. Com
isto, não só o município não tem prejuízo, mas tem até a capacidade de gerar receitas
com o seu património, que podem, por sua vez, ser investidas depois em novos
projetos.
Este restauro urgente, salvaguardando e mantendo um património histórico-cultural
edificado, mas também intangível, resultou na renovação adaptativa e sustentável do
antigo Baluarte, com viabilidade económica de longo-prazo,
longo prazo, bem como reintegrando o
património tanto no tecido urbano como na própria sociedade (função de eixo (“hub”)
social).
Acresce que o propósito dos trabalhos como
como muro de contenção das águas foi
alcançado, contribuindo para um melhor ambiente aquático, mais adaptável ao clima.
Do ponto de vista do património e da hospitalidade, a abertura do centro de visitantes
no Baluarte reconstruído, combinado com a função de defesa das águas, é único: o
que anteriormente atuou como um defensor de invasores, são agora os
o braços de
boas-vindas à cidade. O centro de visitantes funciona como um eixo social, a partir do
qual podem fazer-se
se excursões ao património, obter informação
informação sobre a cidade e os
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locais que podem ser visitantes e frequentados. Adicionalmente, tanto o centro de
visitantes como o parque existente no telhado, são acessíveis para pessoas com
limitações, integrando verdadeiramente quer o tecido urbano quer o coração
coraç e amente
dos cidadãos. Dado que a associação de património paga uma renda com base nos
valores de mercado e tem um compromisso de longo-prazo
longo prazo com a exploração do
baluarte (associado aos passeios turísticos de barco), o modelo é, de momento,
financeiramente sustentável.
A singularidade do projeto pode também ser observada na forma como foram
efetuados os trabalhos de reconstrução,
reconstrução, combinando um design contemporâneo e
usando novos materiais com o património arquitetónico, tendo uma clara inspiração nos
desenhos
enhos geométricos, típicos do género Dutch. Além disso, o desenho teve em conta
os acessos para pessoas com deficiência, introduzindo um elevador que dá acesso aos
pisos inferiores e superiores, incluindo ao parque no telhado.

www.bouwenaandenb
osch.nl/projecten/bol
werk-sint
sint-jan
www.bezoekdenbosc
h.nl/nl/wat
h.nl/nl/wat-tedoen/top
doen/top-10-mustsees/bolwerk
sees/bolwerk-sint-jan
www.bolwerkdenbosc
h.nl/
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Assegurar um planeamento político integrador para os restauros.
 Restaurar e abrir achados arqueológicos num modo contemporâneo.
 Criar um “hub” social e uma porta de entrada da cidade, para residentes e
visitantes.
 Garantir estabilidade financeira, estabelecendo cooperação
cooperação com o setor público ou
privado com interesse no património (o
( centro de visitantes Bulwark está alugado
à associação de património “Amigos de Den Bosch”, por um período de 10 anos).
 Ter uma atenção forte no desenvolvimento de novos projetos e ideias,
ideias em vez de
efetuar apenas os trabalhos necessários de restauro.
 Integrar o recurso patrimonial local em novos produtos culturais.

FORÇA ATRAVÉS DA UNIDADE:
DADE: A FUNDAÇÃO DO MUSEU DE ASTI

Fonte: www.fondazioneastimusei.it

A cidade de Asti é rica em património histórico e cultural, preservando e apresentando
os recursos culturais da época Romana, em vários museus. O principal desafio do

86 | Page

Município de Asti foi encontrar um modo funcional de gerir uma rede de 5 museus,
dado que, devido às dificuldades
uldades financeiras e à frágil gestão de museus, levou a ponto
sem retorno, no qual não eram desenvolvidas novas atividades nos museus. Para
melhorar a gestão dos museus, aumentando o número de visitantes e para proteger e
promover este património artístico
artístico e histórico valioso, foi criada a Fundação do Museu
de Asti, em outubro de 2018. Desde então, a gestão da rede de museus é efetuada
pela Fundação por um período de 5 anos, em coordenação com o Município de Asti e a
Fundação do Banco Salvar Asti, que doa 600.000€
€ todos os anos à Fundação do
Museu de Asti. As receitas restantes provêm das entradas nos museus. Entre as 3
partes envolvidas, está acordado que todas as receitas oriundas dos museus têm de
ser reinvestidas em outros projetos culturais em Asti, contribuindo
contribuindo para um maior
desenvolvimento cultural da cidade.
A atual gestão da rede de museus de Asti, é um modelo eficiente de gestão cultural:
um património público é gerido por uma Fundação Público-Privada,
Público Privada, de modo a ser
valorizado sem fins lucrativos. Todas as receitas angariadas pelos trabalhos dos
museus, têm de ser reinvestidas em outros projetos culturais, o que contribui para o
desenvolvimento cultural da cidade a longo-prazo.
longo prazo. O Município de Asti, com o apoio da
Fundação bancária, estabeleceu a Fundação
Fun
do Museu de Asti devido ao seu desejo
de preservar o valioso património cultural tangível e intangível da cidade, os seus
importantes valores históricos, sociais e estéticos. Um dos principais objetivos dos
museus de Asti foi torná-los
los vivos; lugares de demonstração, recuperando as suas
funções como locais de aprendizagem, ao interligar o património e as artes como forças
motoras para o desenvolvimento cultural e social da cidade. Isto levou ao
desenvolvimento gradual de várias atividades, incluindo o restauro do Palácio Alfieri,
uma antiga casa fortificada do séc. XVII, também o berço do famoso poeta nascido
nessa casa. O que aqui é único, é a forma de reutilização do palácio, em matéria de
albergar os Museus Alfieri e Cívico, organizando várias exposições
exposições e eventos,
enquanto se investe toda a receita em futuros projetos culturais.
A decisão de criar esta Fundação assegurou a recuperação dos museus e uma gestão
sustentável do património, garantindo a sua sustentabilidade e durabilidade através do
modelo
o de governança única deste local patrimonial de importância regional e nacional.

https://www.fondazioneastimusei.it
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Envolver ativamente a autoridade municipal no planeamento da gestão
patrimonial.
 Desenvolver um modelo
delo para uma gestão cultural virtuosa: um património público
é gerido por uma Fundação Público-Privada,
Público Privada, de modo a ser valorizado num modo
não-lucrativo.
 Reinvestir a receita noutros projetos culturais da cidade, contribuindo fortemente
para o desenvolvimento
nto cultural de longo-prazo
longo
da cidade.

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO
RODUTO
Ainda que na gestão de recursos de património cultural,
cultural, habitualmente não se refira de
produtos de património cultural, basicamente, eles podem ser considerados produtos
culturais já que já dirigidos a audiências/públicos (mercados) e expressam ideias,
símbolos, valores e Informação que pode impactar nas
nas nossas vidas. Assim, quando se
refere a gestão de património cultural, enquadra-se
enquadra se não só o bem de património cultural
propriamente dito, mas também as suas outras dimensões: os seus produtos spin-off (ou
aqueles intimamente relacionados com o bem patrimonial
patrimonial em si mesmo, ex.
ex workshops,
souvenirs, etc.); serviços relacionados (que podem aumentar os ganhos económicos, ex.
catering no local do património) e experiência com o património (que é de natureza muito
intangível, mas pode ser o principal fator de motivação para captação de públicos, que
escolhe visitar um determinado património em vez de outro). As falhas habituais no
desenvolvimento do produto patrimonial, são vistas na conceção do património cultural
como um fenómeno estático a ser conservado, não
não considerando uma atração mais
abrangente ao introduzir as outras 3 dimensões do produto patrimonial. Estas
dimensões adicionais podem dar uma grande sustentabilidade ao património, a melhorar
o seu valor económico, mas também o educativo e o da comunidade.
comunidad

PARQUE NACIONAL GROS MORNE – EXPERIÊNCIAS
DIVERSIFICADAS DE PATRIMÓNIO
RIMÓNIO NATURAL E CULTURAL
CU

ÚNICAS

E

O Parque Nacional Gros Morne é o Segundo maior parquet nacional do Canadá
atlântico e desde 1987, Sítio de Património Mundial da UNESCO. Além da beleza
natural e do notável património geológico, o parque também mantém viva a cultural
rural da Terra Nova. De modo a identificar e desenvolver diferentes experiências
baseadas nos elementos do património natural e cultural e na sua autenticidade, o

88 | Page

parque usou um instrumento inovador de segmentação de mercado, mas compreender
melhor as necessidades e motivações dos visitantes e para desenvolver novas
experiências e produtos spin-off
spin
correspondendo a essas necessidades. Assim,
emergiu uma diversidade de experiências,
experiências, respondendo a interesses específicos de
diferentes tipos de visitantes.
O Parque Gros Morne oferece uma seleção de atividades para realizar no parquet,
relacionadas com o património intangível, natureza, geologia, história, Aventura, cultura
e campismo
mo na área do parque. Assim, havendo interesse no património intangível e
história dos nativos, pode participar-se
participar se no Programa Mi’kmaq, que apresenta e honra
as tradições do povo Mi’kmaq, da ilha de Terra Nova; trekking ao cimo da montanha
Gros Morne; exposição
sição permanente ou visitas sobre o património intangível, com
programas de fim de dia, nos quais os habitantes locais partilham canções e histórias
que influenciaram as tradições musicais populares da região. Para os mais
aventureiros, há passeios pedestres
pedestres guiados, passeios de bicicleta ou barco, para
explorar a vida selvagem
gem e a natureza do parque.
Se tiverem maior interesse na cultura, pode visitar-se
visitar se um dos numerosos eventos e
festivais, tais como o Festival de Escritores, em Woody Point,
Point, no qual se podem
po
conhecer e ouvir escritores e músicos de todo o mundo. A cidade de Woody Point é
uma pequena e bonita cidade e um ponto artístico do parquet, também albergando um
histórico património de Teatro,
Teatro, com peças ao vivo, leituras com autores e outros
eventos culturais. Esta rica diversidade de experiências e instalações, influenciou
estadias mais longas dos visitantes no parquet, afetando a viabilidade e
sustentabilidade económica do parquet em si mesmo. Além disso, com um espectro
alargado de diferentes atividades
dades e produtos, o local abriu-se
abriu se a um maior número de
visitantes, criando novas audiências e impactando fortemente nas experiências do
visitante e no seu nível de satisfação.
satisfação
Ao desenvolver todos estes produtos adicionais e oferecendo uma nova dimensão de
experiências aos sues visitante
es,
s, o Parque Nacional Gros Morne impactou fortemente
não só no desenvolvimento económico local,
local, mas também contribuiu para aumentar o
conhecimento dos visitantes e da população local acerca do rico património natural,
cultural
ral e histórico de toda a área.
área
www.pc.gc.ca/en/pn-np/nl/grosmorne
np/nl/grosmorne

Fonte: https://i.ytimg.com/
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Usar instrumentos inovadores para alcançar os públicos e compreender as suas
necessidades.
 Desenvolver produtos e serviços que melhorem a experiência do visitante,
baseando-se
se na recolha de dados
dados sobre as suas necessidades e motivações.
 Usar diferentes tipos de património para aumentar a atratividade do património e
desenvolver audiências.
 Recriar o património histórico, tradicional e intangível através de eventos culturais.
 Usar as artes para desenvolver novos produtos, visando públicos específicos.

MARKETING
O património sem público não tem vida. Mantém-se
Mant
se vivo enquanto dá significado à sua
comunidade,, que esteja consciente dos seus diferentes valores. Os sues públicos
podem variar imenso, desde nichos restritos (ex. comunidade científica), a mercados de
massas (turistas), enquanto o marketing dirigido a esses mercados não tem de ser feito
com fins económicos. Por vezes, serve para aumentar a consciencialização
conscienci
ou fins
educativos, mas pode também ter fins de geração de lucros. O maior desafio a ser
ultrapassado é na realidade a aplicação de métodos de marketing.,
m
, que frequentemente
são vistos como incompatíveis com os locais patrimoniais. As competências como
segmentação de mercado e de produto, branding,, definição de públicos-alvo
públicos
e de
preços, distribuição e promoção, são um enorme valor acrescentado para
pa os gestores do
património assegurar a sustentabilidade do seu recurso patrimonial.
patrimonial. Para superar este
desafio, pode recorrer-se
se a atividades educativas, peer-learning e estudo de outras boas
práticas. A falta de conhecimentos de marketing pelos gestores do património pode,
também, ser substituída através de acordos de cooperação com universidades
especializadas em estudos de mercado e marketing; os estudantes podem contribuir
com exemplos concretos aprendidos, dando ao património em questão um plano de
marketing já desenvolvido.
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FUNDAÇÃO AQUILEIA: USAR
SAR INSTRUMENTOS INOVADORES
INO
ORES PARA O
DESENVOLVOIMENTO DE PÚBLICOS

Fonte: www.foundazioneaquileia.it

A pequena vila de Aquileia, situada na região de Friuli Venezia
Venezia Giulia, com cerca de
3.500 habitantes é uma localidade rural, cujo desenvolvimento,
desenvolvimento, não há muitos anos,
estava baseada sobretudo na agricultura. Ainda que seja uma localidade pequena, é a
casa de diversas organizações culturais e várias outras associações
ções que lidam com o
estudo e preservação do património cultural. Além disso, Aquileia foi uma das maiores
e mais própseras cidades do Império Romano Antigo (31 a.C.
a.C – 193 d.C.) e a maior
parte da antiga cidade permaneceu intacta e representa, assim, um dos
do mais
completes e melhor preservados exemplos da cidade Romana primitiva
primitiva no Mundo
Mediterrâneo, com algumas remanescências datadas do séc. I a.C.. Dado seu
património único e valioso, o sítio arqueológico de Aquileia, que cobre toda a área da
vila, foi inscrito
scrito na Lista de Património Mundial da UNESCO, em 1998.
Ainda que tenha um património tão único no seu território, Aquileia necessitou
necessitou de uma
estratégia que torne este património vivo, captando novos públicos.A
públicos.A Região de Friuli
Venezia Giulia também reconheceu
nheceu o potencial da cultura, da criatividade e do turismo
como possíveis forças motrizes para o seu desenvolvimento, assim definindo
definin
estas 3
áreas como prioridades estratégicas na sua “Estratégica de Desenvolvimento
Inteligente”,desenvolvida como parte do
do Programa Operacional FEDER 2014-2020.
2014
Esta política apoiou o trabalho de inúmeras organizações culturais e criativas, sendo a
FundaçãoAquileia uma delas.. Esta Fundação é a entidade a cargo da gestão e
valorização
zação do sítio arqueológico de Aquileia.
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Com vista
sta a atrair novos públicos ao local e fortalecer a posição da vila como ponto
focal para a cultura, a Fundação Aquileia desenvolveu e implementou várias atividades,
eventos culturais, alcançando diferentes audiências, tais como:
•
•
•

Festival de Cinema de Arqueologia
Arqu
de Aquileia;
“Temporain Aquileia”, festival anual de 3 dias, representando a vida da vila na
n
épocaromana, com vários eventos, recriação de cenas históricas, etc.;
etc.
“Aquileia Lab”, laboratório educativo para públicos jovens, inspirado nas vidas
dos Romanos.

Dado que a missão da Fundação era diversificar e atrair novos públicos, também foram
desenvolvidoss vários instrumentos inovadores de interpretação, dando aos visitantes
experiências excecionais e aumentando a atratividade do local.
local. Assim, forma criadas
cri
mais de 60 reconstruções em 3D, das mais partes arqueológicas mais relevantes do
local, painéis de informação interativos e a aplicação “Antica Aquileia 3D”,
3D” que permite
aos visitantes efetuar um passeio pela cidade de Aquileia,, nos tempos ancestrais. Em
resultado de uma gestão cuidada e planeada, bem como de uma estratégia de
marketing da Fundação Aquileia, o número de visitantes aumentou significativamente.
As várias atividades e eventos, os instrumentos inovadores de interpretação
interpretaçã e todos os
métodos aplicados têm sido eficazes na captação de novos públicos, tornando o sítio e
o património vivos no presente.
O Festival de Cinema de Arqueologia de Aquileia atrai mais de 3.000 visitantes todos
os anos, enquanto que o festival “Tempora in Aquileia” atrai mais alguns milhares de
visitantes em 3 anos e espera-se
se que o número continue a crescer.
Todas estas atividades da Fundação Aquileia que resultaram num Elevado número de
visitantes e assim contribuiu para o desenvolvimento cultural e económico, também
teve
ve um impacto forte na comunidade local, au aumentar a sua consciencialização da
importância do seu património como motor da economia local, em vez de o entender
como um obstáculo para a agricultura local, que foi em tempos tida como o único
alicerce para o desenvolvimento de Aquileia.
www.fondazioneaquileia.it

92 | Page

DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Identificar a oportunidade de oferecer atividades e eventos únicos, visando
diferentes públicos, e assim diversificando as audiências (festival de cinema,
festival histórico,
co, “laboratórios” infantis, etc.).
etc.)
 Usar tecnologia moderna e ferramentas TIC para promover o desenvolvimento de
públicos.
 Manter o património vivo pelo apoio a associações culturais e de património
envolvidas na conservação e revitalização de património.
 Atrair os visitantess ao longo de todo o ano, oferecendo-lhes
oferecendo lhes conteúdos atrativos,
diversificados e cuidadosamente planeados ao longo do ano.

INTERPRETAÇÃO
As atividades de interpretação são inerentes aos recursos
re ursos patrimoniais e comuns em
praticamente todos os sítios
ítios de património
patri
cultural.. Podem melhorar imenso a
compreensão do sítio e assim assegurar a sustentabilidade
sustentabilidade dos seus valores educativos.
O seu papel na preservação do valor económico do património já foi aqui analisado (ver
seção “Como responder a desafios económicos
económico – Interpretação”). Os maiores desafios
deste tópico
pico são habitualmente relacionados com a falta de conhecimento específico
na arte de interpretação,, o que resulta num fraco entendimento dos visitantes e um
aborrecimento face ao património apresentado.
apresentado Isto relaciona-se
se frequentemente com
um uso inapropriado de textos em painéis de interpretação (demasiado longos,
pulverizados com factos históricos ou demasiado científicos), ou falhando na
apresentação holística de uma história relacionada com o património. Os seus desafios
também se observam na seleção incorreta dos meios de interpretação (pessoal vs. nãonão
pessoal),
l), ou a correspondência errada com o público-alvo.
público
A maioria dos locais têm
dificuldade em fornecer informação a pessoas com deficiência. Como resposta
resp
a estes
desafios, novamente, sugerem--se atividades educativas ou o envolvimento de peritos na
matéria. As atividades de interpretação estão intimamente relacionadas com o produto
patrimonial propriamente dito e podem melhorar imenso a experiência do visitante.É
v
por
isso que os casos de boas práticas contemporâneas, usam frequentemente
interpretação multissensorial.
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“SONHOS DE DALI” – ARTE E TECNOLOGIA CRIANDO
CRIANDO UM MUNDO NOVO DE
SURREALISMO VIRTUAL
Em 2016, o Museu Salvador Dali, em S. Petersburgo, Flórida,
Flórida, lançou uma nova
experiência de realidade virtual (RV), que permite aos visitantes emergirem no mundo
de Dali, ao “entrar” na sua famosa pintura Reminiscência Arqueológica do
d “Angelus”
de Millet.. Esta premiada e única experiência de RV foi criada pela
pel
GoodbySilverstein&Partners, como parte da exposição multimédia “Disney e Dali:
Arquitetos da Imaginação" e permite aos visitantes entrarem na mente de Dali,
emergindo-se
se completamente no seu undo, vendo certos aspetos da pintura de
perspetivas completamente
nte diferentes, que nunca tinha sido antes possível.
O “Sonhos de Dali” usa tecnologia Oculus Rift para navegar uma paisagem digital
criada a partir do trabalho do artista, possibilitando assim, um mergulho na paisagem
imaginada de uma pintura famosa de Dali.
Dali. Com um equipamento de visualização e
audição especialmente desenhado para o efeito, além de caminhar pela paisagem,
pode entrar-se
se nas torres e no mundo “dentro” do mundo que Dali criou na sua mente
enquanto pintava esta obra de arte verdadeiramente única.
ún
https://thedali.org

Fonte: https://thedali.org
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Dar uso efetivo a tecnologias modernas e de TIC, para aumentar a experiência do
visitante.
 Cooperar com a indústria criativa para criar projetos únicos como fez o Museu
Salvador Dali com a Disney, levando a este projeto notável e inovador no campo da
interpretação de arte/património.

CASA DE CONTOS DE FADAS
DAS DE IVANA – NA CIDADE DE OGULIN, OS
CONTOS DE FADAS GANHAM
AM VIDA
A iniciativa principal para a realização
alização do projeto, a abertura da Casa
Ca a de Contos de
Fadas de Ivana – Centro de Visitantes, teve origem na Comissão de Turismo da
Cidade Ogulin, em 2006. O Diretor da Comissão, determinou um estudo sobre o
desenvolvimento turístico sustentável da cidade, enquanto
enquanto “lar dos contos de fadas”, à
empresa de consultoria e gestão de projetos de cultura e turismo, MuseLtd.
A ideia para o projeto advém do facto de que Ogulin é o local de nascimento de Ivana
BrlićMažuranić,, a famosa e muito distinguida escritora de contos de fadas croata.
Além disso, a sua mais bem--sucedida
sucedida coleção de contos de fadas, Contos de Há
Muito Tempo (Tales Of Long Ago),
), está ligada às belezas naturais de Ogulin, mas
também às suas lendas e tradições, ao seu património cultural intangível. Assim, a
primeira ideia era celebrar o trabalho de Ivana BrlićMažuranić,
Brli
, mas também promover
o conhecimento sobre os contos de fadas,
fadas, promovendo o desenvolvimento turístico e
cultura da cidade de Ogulin.
Uma cooperação bem-sucedida
sucedida entre a Comissão de Turismo da Cidade de Ogulin, o
Departamento de Conservação do Ministério da Cultura da República
epública da Croácia, a
empresa MuseLtd. E várias
árias outras instituições e associações de nível local, regional e
nacional, levaram à realização eficaz do projeto e, em 2013, a Casa de Contos de
Fadas de Ivana – Centro de Visitantes, abriu as suas portas ao público. Oprojeto foi
financiado sobretudo pelo
lo FEDER. Localizada num antigo edifício histórico, o Castelo
Medieval de Frankopan, esta Casa consiste numa exposição permanente, numa
biblioteca, uma “Sala Criativa” para workshops e outras atividades educativas e de
lazer, e numa loja de recordações, o que tem atraído inúmeros visitantes de toda a
Europa.
Com a sua missão de “usar os contos de fadas para inspirar o amor pela leitura,
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conhecimento e expressão criativa”, já se tornou uma das atrações turísticas e
culturais mais populares para as crianças
cri
e famílias, quer da Croácia, quer de outros
países Europeus. De modo a atrair crianças e jovens, a quem se pretende inspirar e
estimular em particular, ao evocar a sua criatividade e inovação, as interpretações
museológicas do património dos contos de fadas,
fadas, com exposições permanentes, estão
baseadas em novas tecnologias, dando aos visitantes uma experiência
completamente interativa e multimédia.
A exposição permanente, como tal, emprega uma rica interpretação multissensorial,
apresentando o mundo do património
património de uma maneira atrativa. Assim, o visitante pode
entrar na “Floresta Mágica”, na qual as árvores narram episódios da vida de Ivana e
histórias dos seus contos de fadas; podem “falar” com o “Espelho Mágico”,que revela
o “ser interior de conto de fadas” àquele que o olhar; assistir a um filme educativo
animado ou jogar num jogo interativo na “Câmara do Mistério”.
Devido à sua exposição multimédia permanente, foi nomeada em 2016, para o
prestigioso “Prémio Europeu de Museu do Ano (EMYA)” e já ganhou diversos
diver
prémios,
incluindo o prémio
mio de melhor exposição museológica na Croácia, pela Associação
Croata de Museus. A evidência do seu sucesso continua, com um crescimento
significativo do número de visitantes, de ano para ano.

www.ivaninakucabajke.hr
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Identificar o património intangível
intangível atrativo da área/cidade/localidade e usá-lo
usá para
desenvolver um produto atrativo de património cultural.
 Envolver diferentes stakeholders de diferentes níveis de autoridade, bem como as
associações locais e regionais relevantes.
 Usar a TIC e tecnologias modernas, para dar experiências enriquecedoras aos
visitantes e para adaptar a interpretação do património para os públicos-alvo.
públicos
 Pensar nas possíveis fontes de financiamento asseguradas pelos programas da UE.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
MANOS
Garantir a sustentabilidade de um elemento patrimonial também envolve a gestão de
recursos humanos. Isto diz respeito à gestão de empregados, comunidade
unidade local e de
visitantes. Esta última já foi analisada
analisad anteriormente (verr seção “Como responder a
pressões ambientais? – Pressões sociais”). O desafio da gestão de empregados difere
muito se se trata de um local patrimonial detido/gerido por entidade pública ou privada.
No setor
or privado, está frequentemente relacionado com a necessidade de um
determinado tio de trabalho e muitas horas de trabalho, enquanto que nos locais detido
por entidades públicas, é comum a reduzida flexibilidade dos funcionários e dos
horários, mas também a existência
stência de salários fixos (o que dificulta estímulos de âmbito
financeiro para os trabalhadores) e poucas oportunidades de abertura de novos postos
de trabalho. Em matéria de estímulos financeiros, este tipo de desafio pode ser
ultrapassado com a injeção
ção financeira pelo trabalho em diferentes projetos
(frequentemente financiados pela UE), enquanto que a força laboral pode ser obtida com
recurso a trabalho voluntário. Quanto mais satisfeitos estiverem os trabalhadores e
empregados, maior é a oportunidade
oportunidade para a sustentabilidade do património.
A comunidade local é um desafio em si mesmo,
mesmo, pois é frequentemente negligenciada
nos projetos. A regra deve ser: a comunidade local é uma parte constituinte
cons
de um
projeto relacionado com o património. Se os elementoss da comunidade local não são
informados e não lhes é dada a oportunidade de serem incluídos na
gestão/desenvolvimento do projeto,
projeto, podem até ser hostis ao projeto ou mesmo em
relação ao património propriamente dito. É por isso que se encorajam as discussões
discussõe
com a comunidade local, dando-lhes
dando lhes diferentes oportunidades de se envolver,
envolve de acordo
com as suas competências.
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MUSEU DO LINHO, ECOMUSEU
USEU DE RIBEIRA
RI
DE PENA – A COMUNIDADE
LOCAL DÁ VIDA AO PATRIMÓNIO
RIMÓNIO
O concelho de Ribeira
de Pena (Portugal), é
reconhecido
hecido pelo tear
do linho, altamente
valorizado
pela
qualidade
dos
produtos notáveis de
linho, elaborados por
excelentes tecedeiras
das aldeias de Cerva e
Limões. De modo a
promover
este
precioso
património
intangível
para
a
comunidade local e
para públicos mais alargados,, foi criado o Museu do Linho, permitindo transmitir o
conhecimento e competências associadas ao artesanato e tecelagem do linho às
novas gerações, apoiar investigações de História e Etnografia desta matéria, bem
como aumentar a importância e visibilidade deste artesanato tradicional enquanto
atração turística.
O Museu é parte do Ecomuseu de Ribeira de Pena, que pretende preservar e
promover o património cultural da comunidade local, bem como promover e encorajar
ações culturais.
A opção para
a uma gestão de sucesso do museu, foi pela integração dos agentes e
instituições relevantes nesta matéria, da área de intervenção. Isto concretizou-se
concretizou
através de um protocolo entre o Município
Município de Ribeira de Pena e o Grupo de
Tecelagem de Limões - Cooperativa
Cooperati
de Artesanato,, que assegura que todas as
decisões são tomadas em consenso, com o propósito de preservar e interpretar a
tradição na sua forma original, apresentando a vida e trabalho das artesãs.
O estabelecimento do Museu do Linho representa um exemplo excecional de como
conservar e interpretar eficazmente a tradição e vida da comunidade. A comunidade
local, envolvida nas atividades do Museu, como guias e intérpretes desta tradição
ancestral, torna-se mais consciente da importância do seu património e da
d
necessidade para a sua preservação e sustentabilidade. Também fica assegurada a
autenticidade deste valioso património intangível.
www.ecomuseu-rpena.pt/museu
rpena.pt/museu-do-linho/
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Forte cooperação com
om a comunidade local e envolvimento ativo dos habitantes
locais, cruciais para o sucesso do projeto.
 Trazer para o projeto o conhecimento especializado dos artesãos locais, das suas
competências e saberes,
saberes são fortes valores acrescidos.
 Promover a consciencialização
ncialização dos habitantes locais acerca dos seus valores
culturais e aumentar a sua participação em matérias relacionadas com a
revitalização do seu próprio património cultural, contribuindo assim para a
sustentabilidade a longo-prazo
longo
do próprio património.

AVALIAÇÃO
A avaliação de planos de gestão de património é uma prática nova dos países da UE, e
torna possível avaliar, periodicamente, a sua relevância, eficiência e sustentabilidade, no
contexto de concretização dos objetivos de gestão previamente definidos. A avaliação é
conduzida como uma análise independente dos recursos disponíveis, ambiente,
objetivos, alvos, resultados planeados, atividades e recursos financeiros necessários
para alcançar os planos, de maneira a obter conclusões e recomendações que possam
ser usados como um guião para a transformação e ser a base para futuras decisões
estratégicas de planeamento. Atendendo aos planos de gestão de património, o
processo de
e avaliação pode destacar as lacunas e desafios para a sua gestão
sustentável e orientarr os decisores ou gestores para implementar as mudanças
necessárias que suportarão os interesses e benefícios do património em questão face à
comunidade onde se localizam.
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AVALIAÇÃO EX-ANTE DE DOCUMENTOS DE PLANEAMENTO DE PATRIMÓNIO,
PATRI
COMO INSTRUMENTO PARA
A A SUSTENTABILIDADE - CENTRO HISTÓRICO DE
BUZET
O Plano Integrado de Revitalização do Património Construído (PIRPC) do Centro
Histórico da cidade de Buzet (Croácia), foi elaborado no âmbito das atividades do
projeto RESTAURA, juntamente como o PIRPC da Cidade
Cidade Velha de Bratislava
(Eslováquia), NowyDwórMazowiecki (Polónia) e a área do Município de Nova Gorica
(Eslovénia). O projeto RESTAURA (Programa INTERREG Europa Central), dedicoudedicou
se à promoção e implantação de investimentos na revitalização de edifícios históricos,
h
através de Parcerias Público-Privadas
Privadas (PPP).
O PIRPC da cidade de Buzet define a visão do Centro Histórico da cidade como um
local social, ecológica e economicamente sustentável, incluindo os objetivos e
prioridades para a revitalização da zona histórica. Os seus principais objetivos foram
transformar o centro histórico num espaço atrativo para viver, trabalhar e visitar;
fornecer diretrizes para a revitalização social e económica, bem como para o
planeamento espacial e restauro do parque habitacional
habitacional na cidade velha. Previa criar
uma interpretação da “cultura local de viver e trabalhar” na cidade e melhorar a
competitividade da cidade de Buzet como um todo.
A avaliação ex-ante do PIRPC do centro histórico da cidade de Buzet foi efetuado
para avaliar
liar a eficiência, a eficácia e a sustentabilidade deste documento
document estratégico.
Uma componente
mponente importante da avaliação foi centrada na sustentabilidade delongo
prazo dos futuros investimentos.
mentos.Assim,
Assim, ao avaliar os resultados imediatos dos
projetos, foi dada atenção aos interesses de potenciais parceiros privados. Foram
formuladas perguntas específicas, de maneira a coletar dados sobre a possibilidade
de alcançar a sustentabilidade e aferir
aferir se o Plano de Revitalização atendeu às
medidas necessárias para a sustentabilidade
sustentabilidade dos investimentos e assim assegurar a
sustentabilidade financeira de longo prazo do projeto, indicando se foi feita a
adequada análise de mercado e de financiamento bancário:
bancário
- Foi efetuada a análise à capacidade financeira, demonstrando que o
contratante ou utilizador final tem a capacidade de garantir ao parceiro privado
uma remuneração adequada?
- Foram estimados todos os custos do projeto (para todo o ciclo de vida do
projeto)?
- Foi preparado um modelo financeiro, para avaliar se as fontes de financiamento
serão suficientes para cobrir os custos ao longo do ciclo de vida do projeto?
- Foi efetuada uma pesquisa de mercado e análise bancária?
bancária
- Foi avaliada o interesse e disponibilidade de participantes do mercado (i.e.,
empresas de construção, entidades
enti
financeiras),
), em termos da sua participação
no projeto?
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- A pesquisa de mercado foi efetuada de maneira que considera a identificação
de elementos-chave
chave do projeto (i.e., riscos, duração do contrato), descrevendo
os grupos-alvo
alvo e planos de pesquisa?
- A pesquisa de mercado e análise bancária confirmaram o forte potencial do
interesse do mercado?
- Foi definida e nomeada a equipa para a implementação do PIRPC?
- Foi avaliado se a cidade de Buzet tem a capacidade operacional para gerir
eficazmente a implementação
implementação do PIRPC, i.e., a capacidade da equipa do
d
projeto (considerando os recursos disponíveis para tal)?
- A futura implementação do PIRPC influencia a qualidade de vida, i.e., as
condições de vida e de trabalho dos residentes locais, criando um ambiente
social favorável?
A avaliação do PIRPC do Centro Histórico de Buzet, mostrou a necessidade de
complementar as análises financeiras e legais, incluindo testes mais detalhados sobre
o mercado e suporte bancário, demonstrando assim, claramente, que apesar de já
terem
em sido preparadas muitas análises e documentos, há muito trabalho adicional a
realizar, que leve
e a uma parceria público-privada
público
bem-sucedida.
sucedida. A avaliação ex-ante
de documentos de planeamento de património, que inclui a avaliação da
sustentabilidade, pode assim ser vista como um instrumento importante para
assegurar a sustentabilidade dos projetos sobre património, apontando as lacunas e
desafios para a sua gestão e promover orientações para os decisores, com vista a
alterações já na fase de planeamento.
www.interreg-central.eu/Content.Node/RESTAURA.html
central.eu/Content.Node/RESTAURA.html
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DICAS DO CASO DE ESTUDO:

 Planear e conduzir a avaliação ex-ante de documentos de planeaamento da
gestão do património, de modo a assegurar a sustentabilidade dos projetos.
projetos
 Executar todas as análises necessárias no âmbito da avaliação ex-ante,
ex
para
garantir
tir a aferir com precisão a qualidade e utilização da documentação, em
termos da futura implementação dos projetos previstos.
previstos

COMO RESPONDER AOS DESAFIOS
AFIOS DA NORMALIZAÇÃO/ESTANDARDIZAÇÃO?
NORMALIZAÇÃ
STANDARDIZAÇÃO?
Por fim, existem os desafios de estandardização na abordagem
a
à
sustentabilidade/durabilidade
tabilidade/durabilidade do património. Estes estão sobretudo relacionados com a
sua transferibilidade. Assim, enquanto que as abordagens apresentadas para a
sustentabilidade do património e o seu potencial de transferência são desejadas, não
representam as únicas opções de o conseguir. A criatividade e a inovação,
frequentemente dependentes de um contexto específico, são aspetos a atender sempre
e podem contribuir para uma abordagem singular que promova a sustentabilidade do
património em causa.

V. FUNCIONA OU APLICA-SE
SE A TODOS?
Com base nas boas práticas apresentadas neste guia, é possível identificar um certo
número de ideias e elementos inovadores que podem ser implementados noutros
contextos em todo o mundo. Mas, de modo a obter resultados
resultados concretos em outros
contextos, as práticas devem ser abordadas de uma maneira específica e ajustadas às
condições específicas que diferem de uma região para outra.
O principal foco do projeto é a identificação de boas práticas e a sua transferibilidade
transferibilida
para outros contextos. Ainda assim, cada boa prática é implementada em regiões ou
contextos diferentes, o que deve ser tido em conta para a sua implementação noutras
regiões e ambientes distintos dos originais. A complexidade do desafio pode assim ser
entendida
ntendida nas diferenças regionais que definem as pré-condições
pré condições para a alteração de
práticas,
icas, com vista a responder a necessidades particulares. Por exemplo, a
transferibilidade da prática de revitalização de património religioso para serviços de
hospedagem,, dependerá imensamente das formas como a religião e o património
religioso é vivido e visto em diferentes países, o que muito provavelmente levará a
diferentes formas de reutilização do património.
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Assim, além de visar o tema comum de alcançar a sustentabilidade
sustentabilidade e durabilidade do
património cultural, cada boa prática teve o ponto de partida específico da sua origem e
situação, o que deve ser considerado como um aspeto importante para determinar ser
pode ou não ser implementado da mesma forma num outro contexto
contexto ou se pode apenas
servir como inspiração para um projeto diferente.
A transferência de uma determinada boa prática para outra região ou país, sem haver
pesquisa sobreo contexto e a alteração da prática
tica em sua função, não será ser bembem
sucedida. Apenas desse modo e munidas dos fatores específicos que definem uma área
particular onde o projeto se executará, ajustadas aos problemas regionais específicos, é
que as boas práticas podem ser eficientemente transferidas e obter resultados
concretos. Daí, com a alteração
lteração e adaptação, correspondendo a contextos específicos,
pode ser identificado um conjunto de soluções e abordagens inovadoras e podem ser
desenvolvidas novos casos de boas práticas, encorajando pesquisas futuras e
contribuindo para alcançar a sustentabilidade
sustentabilidade e durabilidade do património cultural, no
seio dos países Europeus e em todo o mundo.
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10 SUGESTÕES PARA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DO
O PATRIMÓNIO CULTURAL
CULTURA

1.
Planear e assegurar financiamento, ao criar uma mistura de usos e fundos de
diferentes fontes privadas e/ou publicas.
publicas
2.
Garantir a preservação do património com o envolvimento de cientistas e
peritos, relacionados com o planeamento da gestão de património e com trabalhos
de restauro.
3.
Usar uma abordagem integrada de gestão: envolver stakeholdersde
stakeholder
diferentes
níveis e disciplinas. O envolvimento de decisores e políticos locais ou autoridades
regionais pode, por vezes, ser crucial para o sucesso do projeto.
4.
Manter atividades educativas continuas, de modo a promover a
consciencialização sobre os valores
v
culturais do património e aumentar o
conhecimento sobre esse património.
5.

Usar novas tecnologias para a interpretação e conservação do património.

6.
Acolher a mudança e solução de design inovadoras, para o desenvolvimento
sustentável e adaptativo de um recurso patrimonial, assegurando a sua viabilidade
económica de longo-prazo.
7.
Envolver a comunidade local no projeto, aumentando a sua consciência acerca
do seu património e do seu potencial cultural e económico; encorajar o intercâmbio
de experiências e de transferência de conhecimento entre peritos, autoridades e
cidadãos locais.
8.
Reorientar o uso do património construído, para responder às necessidades da
comunidade, garantindo
tindo assim a sua sustentabilidade de longo-prazo.
longo prazo.
9.
Desenvolver um plano estratégico
estraté
de longo-prazo,
prazo, definindo objetivos claros
para a gestão do património, juntamente com a sua durabilidade e sustentabilidade;
sustentabilidade
encontrar o equilíbrio entre os valores inerentes ao património
(conservação/arte/educação/ciência), com os valores relacionados
relacionados com a economia.
10. Planear e conduzir uma avaliação ex-ante dos documentos de planeamento da
gestão dopatrimónio, assim avaliando a sustentabilidade de um projeto já em
processo de planeamento,, assegurando assim um certo nível de concretização de
metas.
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