
 

 

 

Congresso sobre experiências em gestão de riscos para o patrimônio cultural na Ibero-América 
  
Datas: 15 a 19 de novembro de 2021 
Formato: Online, plataforma Zoom 
Organizadores: ICCROM e Coordenação Nacional de Conservação do Patrimônio Cultural - 
Instituto Nacional de Antropologia e História, México 
Idiomas: espanhol e portugués 
 
A região Iberoamericana possui um importante patrimônio com diversas e significativas expressões 
culturais, culturas e subculturas antigas, fortes ligações entre cultura e natureza, e ricas reservas de 
conhecimentos tradicionais e indígenas. No entanto, este patrimônio e suas comunidades enfrentam 
sérios riscos causados por fatores sociais, políticos, econômicos e ambientais, em particular a mudança 
climática. Isto inclui diferentes tipos de perigos naturais (terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, 
furacões, inundações, secas, deslizamentos de terra, ou incêndios florestais), bem como ameaças 
antropogênicas como o turismo de massa insustentável, rápida urbanização, conflitos sociais, entre 
outros. A exposição do patrimônio e das comunidades a tais ameaças, juntamente com as 
vulnerabilidades existentes devido a problemas de governança, gerenciamento, conservação, falta de 
conscientização e oportunidades profissionais, resultam em riscos variados e expressivos. 
  
Objetivos e temas 
A conferência explorará as diferentes estratégias, sistemas e mecanismos que os países iberoamericanos 
têm utilizado para gerenciar os riscos que afetam a região e seu patrimônio (tais como a prevenção de 
novos riscos, mitigação, resposta e recuperação do patrimônio e de suas comunidades). 
Apresentações serão feitas por profissionais e instituições iberoamericanos que trabalham na gestão de 
riscos para o patrimônio cultural, objetivando compartilhar suas experiências e conhecimentos, 
aprender sobre os desafios e necessidades comuns à região e discutir formas de criar possíveis 
estratégias conjuntas e ações concretas. 
  
Duração, estrutura e atividades 
O congresso será realizado online, através da plataforma Zoom, de 15 a 19 de novembro de 2021. 
 
As sessões serão divididas em temas, incluindo: 
I. Políticas e estratégias de gestão de riscos para o patrimônio cultural 
II. Mudança climática 
III. Gestão de riscos e patrimônio arqueológico 
IV. Gestão de riscos e patrimônio edificado 
V. Gestão de riscos e museus 
 
A inscrição é obrigatória e gratuita: 
 
https://iccrom-org.zoom.us/webinar/register/WN_ChmQxkXORw6af6uRhV0pHw 
 
Transmissão em directo no You Tube: 
 
15 novembre 2021: https://youtu.be/u0rh_QEDJe0 
16 novembro 2021: https://youtu.be/5dnrFc4jW7E 
17 novembro 2021: https://youtu.be/EfCseYxTFbk 
18 novembro 2021: https://youtu.be/RK7o3JrOjO0 
19 novembro 2021: https://youtu.be/Qs2_6ddO2yc 


