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#cultura 

#ambiente #sociedade 
#economia 





agenda 
patrimonio cultural 

papel central 













património 
construção de identidades 



património 
#globalização 

#mobilidade #tecnologias de 
informação e comunicação 



património 
#mudanças climáticas #hiper 

urbanização # assimetrias  



alerta! 

  





AEPC 2018 
na europa  



AEPC 2018 
#6.500.000 pessoas 

#12.000 iniciativas  



JEPs 2018 
#30.000.000 pessoas 

#70.000 iniciativas  



AEPC 2018 
em portugal  



AEPC 2018 
reposicionar o património  



AEPC 2018 
ligar organizações  



AEPC 2018 
relacionar projetos  



AEPC 2018 
partilhar iniciativas  



AEPC 2018 
criar espaços de reflexão  



portugal 
#1500 iniciativas #150 
municípios #420.000 

participantes  





portugal 
#345 encontros e congressos 



desafios 
património mais próximo 



desafios 
dimensão europeia 















2014 - 2018 
iniciativas 

 #comissão europeia 
#conselho da europa 



pensamento 
qualidade 

#território #ambiente 

#construção #arquitetura 



Julho 2014 
rumo a uma abordagem 
integrada do património 

cultural europeu 



abril 2015 
declaração de namur 



imagem 



junho 2015 
conferência final de oslo  

#o património cultural conta 
para a europa 



nov 2017 
cimeira de gotemburgo 
#reforçar a identidade 

europeia através da 
educação e da cultura 





dez 2017 
estratégia para o património 

cultural europeu para o 
século XXI 



políticas 
qualidade 

 #quadro de vida #ambiente 
urbano #paisagem 







imagem 



decisão 
realização do AEPC 2018 









decisão 
qualificação  

#território #paisagem 
#arquitetura #património 



pilares 
#participação 

#sustentabilidade #proteção 
#inovação 



iniciativas 
#património em transição 

#futuro das paisagens 
#standards de qualidade da 
construção e planeamento 





2018 
iniciativas 

  #comissão europeia  

#conselho da europa 



davos 
para uma cultura da 

arquitetura e da paisagem de 
qualidade 



Perda #1 
#banalização da construção 

#falta de interesse pela 
sustentabilidade #utilização 

irresponsável do solo 



Perda #2 
#deteriorização dos tecidos 
urbanos históricos #declínio 

das identidades regionais 





davos  
cultura de construção de 

qualidade 





cultura  
uma nova agenda 



agenda  
qualidade  

#património #arquitetura 
#paisagem 



apelo berlim 
regeneração #cidades  

#património #arquitetura 
#paisagem 





quadro de ação 
quadro de ação europeu 

para o património cultural 



quadro de ação 
#estratégia para o 

património cultural europeu 
para o século XXI #agenda 

2030 das nações unidas 



quadro de ação 
#abordagem holística  

#visão integrada 



quadro de ação 
#desenvolvimento regional 
urbano e rural #ambiente 

#turismo #sustentabilidade 
#mudanças climáticas 



quadro de ação 
pilar #patrimonio cultural 

para uma europa sustentável 



quadro de ação 
#regeneração de cidades e 

regiões através do 
património #promoção do 

reuso do património 



quadro de ação 
pilar #o património cultural 
para uma europa resiliente 



2019-2020 
 #impacto do AEPC 2018 

#sensibilização 

#sinergias 



2019-2020 
 #coesão e bem-estar 

#arquitetura e ambiente 
construído com qualidade 



projeto 
 #proteção das memórias 

#criação #reciclagem #reuso 



cultura 
 #planeamento #estratégia 

de desenvolvimento do 
território #recursos 

#mobilização da sociedade 



construção 
 ##perspetiva qualificadora 

#capacidade de incorporação 
pela sociedade 



qualidade #1 
 #identificação com os 

lugares  

#políticas participativas  



qualidade #2 
 #afirmação de identidade 
#avanço da globalização 



qualidade #3 
 #cultura local 

#desterritorialização 











muito obrigado!  
 mlacerda@dgpc.pt 


