
 

 
 

Congresso digital sobre experiências em gestão de riscos para o 
patrimônio cultural na Ibero-América 

 
CHAMADA DE RESUMOS 

 
 
Datas: 16 a 19 de novembro de 2021 
Formato: Online, plataforma Zoom 
Organizadores: ICCROM e Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural - Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (México) 
Prazo para recebimento dos resumos: 30 de junho de 2021 
Idiomas: espanhol e português 
 
A região Ibero-Americana possui um importante patrimônio, com diversas e significativas expressões 
culturais, culturas e subculturas ancestrais, fortes conexões entre cultura e natureza, e ricos 
reservatórios de conhecimentos tradicionais e indígenas. No entanto, esse patrimônio e suas 
comunidades enfrentam sérios riscos decorrentes de fatores sociais, políticos, econômicos e 
ambientais, em particular relacionados à mudança climática. Isto inclui diferentes tipos de ameaças 
naturais (terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, furacões, inundações, secas, deslizamentos, 
incêndios florestais) e antropogênicas, como o turismo de massa insustentável, rápida e desordenada 
urbanização, conflitos sociais, entre outros. A exposição do patrimônio e de suas comunidades a tais 
ameaças, juntamente com as vulnerabilidades existentes devido a problemas de governança, 
gerenciamento, conservação, falta de conscientização e limitadas oportunidades profissionais, 
tipicamente resultam em riscos significativos para os mesmos.  
 
Objetivos e temas 
O congresso explorará como os países ibero-americanos estão lidando com os riscos que afetam o 
patrimônio cultural na região, enfocando sistemas e mecanismos utilizados para reduzi-los 
(prevenção, mitigação, resposta e recuperação do patrimônio afetado e de suas comunidades). 
 
Algumas das questões orientadoras para as participações no congresso incluem: 

• Quais estratégias e medidas estão atualmente em vigor?  
• Que tipos de colaboração existem com outros setores de gestão de riscos, incluindo o setor 

de meio ambiente, bem como com agências de proteção civil e outros tipos de atores 
envolvidos na resposta a desastres?  

• Qual é o papel do conhecimento tradicional na região para a gestão de riscos? 
• Que lições foram aprendidas de desastres passados?  
• Que planejamento está sendo feito para mitigar os riscos ligados à mudança climática?  
• Quais são as ações de treinamento e divulgação voltadas à implantação de estratégias e 

medidas de gerenciamento de riscos? 
• Quais são as principais lacunas e desafios? 
• Existem, em sua instituição ou país, estruturas e políticas de gestão de risco para o patrimônio 

cultural? 
 



 

A chamada é dirigida aos profissionais e instituições ibero-americanos que 
trabalham na área da gestão de riscos de desastres, incluindo o patrimônio 
cultural, para compartilhar suas experiências e conhecimentos, aprender mais 
sobre os desafios e necessidades existentes e debater com os colegas da região, com a finalidade de 
criar possíveis estratégias e ações conjuntas concretas. 
Duração, estrutura e atividades  
A conferência será realizada online, através da plataforma Zoom, entre 16 e 19 de novembro de 2021. 
Os trabalhos selecionados serão agrupados por tópicos, objetivando facilitar uma breve discussão ao 
final de cada tópico. Estima-se que cada dia a sessão terá uma duração máxima de duas horas e meia. 
 
Instruções para participação  
1. Submissão de resumos 
Os resumos devem ser enviados até 30 de junho de 2021, para o seguinte e-mail: 
riesgosypatrimonio@inah.gob.mx 
 
As propostas devem incluir: 

• Título 
• Resumo de até 1.000 palavras 
• Nome(s) do(s) autor(es) (indicando autor para contato e respectivo e-mail) 
• Instituição / afiliação 

 
2. Avaliação e aceitação de resumos 
As propostas serão analisadas e selecionadas por um Comitê Organizador. Os autores selecionados 
serão informados até 31 de julho de 2021. 
 
3. Submissão e preparação das apresentações 
Para as propostas aceitas, os autores devem preparar suas respectivas apresentações com uma 
duração máxima de 20 minutos. Mais informações serão enviadas após o processo de seleção. 


