PATRIMÔNIO & SUSTENTABILIDADE:
Inscrição de Estudos de Caso
Janeiro de 2021

NossoPatrimônioMundial é um movimento global que convida vocês para um
compromisso renovado de proteção dos grandes tesouros da Terra. Isso apóia
nossa transformação em sociedades justas, resilientes e com autonomia local.
Acreditamos firmemente que, para ser sustentável, os processos de
desenvolvimento podem e devem refletir plenamente a contribuição da
conservação do patrimônio. Uma ferramenta importante para esse fim é
incorporar plenamente a sustentabilidade aos critérios e processos de inscrição e
gestão do Patrimônio Mundial.
A equipe de discussão temática sobre sustentabilidade convida órgãos de
gestão do patrimônio, ONGs, representantes da comunidade local,
universidades e especialistas para apresentarem estudos de caso que ilustrem
a relação entre patrimônio e desenvolvimento sustentável.

Dessa forma, você pode se tornar nosso parceiro na criação de recomendações
de políticas para melhorar a sustentabilidade do Patrimônio Mundial, por ocasião
do 50º aniversário da Convenção do Patrimônio Mundial.
Selecionaremos e discutiremos, com um grupo internacional de eminentes
especialistas mundiais (acadêmicos e profissionais reconhecidos na gestão de
projetos específicos em busca da sustentabilidade), 60 estudos de caso
representativos de todas as regiões do mundo e tipologias de Sítios do Patrimônio
Mundial (incluindo sites na lista provisória), que exemplificam boas práticas,
desafios e oportunidades na gestão sustentável de sítios patrimoniais e de seu
entorno.

CRITÉRIO DE SELEÇÃO:
10 estudos de casopor região (África, Estados Árabes, Ásia e Pacífico, Europa,
América Latina e Caribe e América do Norte) representando as 3 categorias
propostas (locais culturais, naturais, mistos, incluindo paisagens culturais e locais
em perigo) serão selecionados, Avaliar o nível e as estratégias de conservação e

gestão sustentável de patrimônios históricos, investigar como sua conservação
contribui para o desenvolvimento socioeconômico local e como as práticas de
desenvolvimento sustentável podem melhorar a proteção do patrimônio cultural
e natural.
Os critérios de seleção baseiam-se fundamentalmente nos princípios da Política
de Desenvolvimento Sustentável e Patrimônio Mundial da UNESCO (2015)1, ao
qual foram acrescentados alguns novos, considerados importantes pela Equipe de
Sustentabilidade:
Sustentabilidade ambiental
(diversidade biológica e cultural; serviços ecossistêmicos; resiliência aos riscos
naturais e mudanças climáticas; gestão dos impactos do turismo e do
crescimento urbano nos arredores do local do patrimônio; redes patrimoniais ou
arquipélagos; integralidade dos ecossistemas e transições territoriais)
Desenvolvimento social inclusivo
(inclusão, equidade e inculturação; qualidade de vida e bem-estar; capital social;
direitos humanos, participação, educação; povos indígenas e comunidades locais;
igualdade de gênero; práticas de patrimônio imaterial)
Desenvolvimento econômico inclusivo
(garantir emprego, renda e meios de subsistência genuínos; investimento
econômico; turismo de qualidade; financiamento; capacitação, inovação e
empreendedorismo; desenvolvimento endógeno; distribuição equitativa da
riqueza)
Governança, paz e segurança
(prevenção de conflitos; proteção do patrimônio durante conflitos; resolução de
conflitos; recuperação pós-conflito; Estado de direito; transparência e
responsabilidade; cooperação / colaboração; inovação e adaptabilidade)
ETAPAS DO PROCESSO:
1:
As inscrições iniciais serão coletadas e avaliadas entre 15 de fevereiro e 1º de
março de 2021. Os casos selecionados serão notificados até 1º de março de 2021
e receberão instruções para a próxima etapa.
2:
Os candidatos selecionados elaborarão uma minuta do seu documento de estudo
de caso durante o mês de março de 2021, por meio de um questionário detalhado
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https://whc.unesco.org/en/sustainabledevelopment/

contendo os critérios de sustentabilidade acima mencionados. Os documentos
serão discutidos entre os especialistas avaliadores e as partes interessadas do
estudo de caso durante o mês de abril de 2021, o que permitirá que o documento
inicial seja ajustado.
3:
Os interessados prepararão um documento final de seu estudo de caso, levando
em consideração os comentários recebidos, e os apresentarão nas Oficinas
Regionais de Sustentabilidade em maio / junho de 2021. Essas Oficinas serão
virtuais e terão duração de um dia.
4:
As discussões dos workshops regionais resultarão em Artigos Regionais que serão
preparados em conjunto pelos parceiros (avaliadores do estudo de caso e partes
interessadas) e a Equipe de Sustentabilidade, e apresentados no Webinar de
Sustentabilidade do Patrimônio Mundial em julho de 2021.
5:
Os documentos regionais e os resultados do webinar serão compilados em uma
publicação que incluirá recomendações de políticas sobre patrimônio e
sustentabilidade até o final de 2021. As recomendações também servirão de
inspiração para a preparação do 'Fórum Nosso Patrimônio Mundial @ 50' em 2022
e o 'Nosso Índice do Patrimônio Mundial', projetado para monitorar sítios
inclusivamente a longo prazo.
Juntos, podemos contribuir para o futuro do Patrimônio Mundial.
Esperamos sua participação!
Prazo para apresentação das propostas iniciais: 15 de fevereiro de 2021,
23h59 CET.
Para se inscrever, preencha o formulário de inscrição do estudo de caso.

