7ª Reunião Anual de Coordenação dos Institutos e Centros de Categoria 2
relacionados ao Patrimônio Mundial da UNESCO

22 – 23 de abril de 2019/Manama, Reino do Bahrein

RELATÓRIO DA REUNIÃO

Visão Geral
As Reuniões Anuais de Coordenação dos Institutos e Centros de Categoria 2 relacionados ao Patrimônio
Mundial da UNESCO (CC2 da UNESCO) possibilitam a partilha e o intercâmbio de conhecimentos, bem
como o desenvolvimento de sinergias entre os Centros de Categoria 2. A implementação destas
reuniões resultou da Resolução 17 GA 9 (UNESCO, 2009) da Assembleia Geral dos Estados-partes da
Convenção do Patrimônio Mundial, que solicitou a organização da primeira reunião. Posteriormente, os
CC2 da UNESCO recomendaram fortemente que esses encontros anuais continuassem a ser realizados.
De fato, essas reuniões estabeleceram uma plataforma privilegiada de interação e intercâmbio com os
Órgãos Consultivos e o Centro do Patrimônio Mundial (WHC) a respeito de temas alinhados com as
Decisões do Comitê do Patrimônio Mundial, tais como a Estratégia de Capacitação do Patrimônio
Mundial e as Resoluções aprovadas pela Assembleia Geral.
A 7ª Reunião Anual de Coordenação dos Institutos e Centros de Categoria 2 relacionados ao Patrimônio
Mundial da UNESCO foi realizada nos dias 22 e 23 de abril de 2019 em Manama, Bahrein. O Centro
Regional Árabe para o Patrimônio Mundial (ARC-WH) sediou a reunião em suas instalações. A reunião
contou com a presença do Centro do Patrimônio Mundial, ICCROM e ICOMOS, da Autoridade do
Bahrein para a Cultura e as Antiguidades (BACA), assim como dos seguintes CC2 da UNESCO:

-

Fundo do Patrimônio Mundial Africano (FPMA)
Centro Regional Árabe para o Patrimônio Mundial (ARC-WH)
Centro Internacional de Tecnologias Espaciais para o Patrimônio Natural e Cultural (HIST)
Instituto do Patrimônio Mundial para a Formação e Pesquisa – Ásia e Pacífico (WHITRAP)
Instituto Regional do Patrimônio Mundial em Zacatecas (IRPMZ)
Gestão e Formação do Patrimônio Natural Mundial para a Ásia e a região do Pacífico – Instituto da
Vida Selvagem da Índia
Centro Regional de Formação em Gestão do Patrimônio "Lúcio Costa"
Centro Internacional de Arte Rupestre e Convenção do Patrimônio Mundial

A reunião deste ano focou vários temas relacionados à intensificação da implementação da Convenção
do Patrimônio Mundial, reforçando a colaboração entre os CC2 da UNESCO, e criando mais sinergias
com os Órgãos Consultivos e o Centro do Patrimônio Mundial. Também foi abordado o papel dos CC2
da UNESCO e a sua colaboração no domínio da Convenção do Patrimônio Mundial como parceiroschave para proteção, fomento e conservação dos sítios culturais e naturais do Patrimônio Mundial.

Objetivos da Reunião
O principal objetivo da reunião foi contribuir para a efetiva implementação da Convenção do Patrimônio
Mundial, fortalecendo a cooperação inter-regional e dar seguimento às recomendações da Reunião de
Coordenação anterior realizada na Ilha Robben, África do Sul, em fevereiro de 2018. A reunião também
discutiu a Estratégia de Comunicação e Mobilização de Recursos (Decisão 42 COM 14) e o papel que os
CC2 da UNESCO podem desempenhar na mobilização de recursos e angariação de fundos para o
Patrimônio Mundial, bem como o marco de colaboração entre os CC2 da UNESCO e a UNESCO.
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C2Cs e UNESCO. Após a experiência do ARC-WH, em estreita colaboração com o WHC, na
implementação do Terceiro Ciclo do Exercício de Comunicações Periódicas, o ARC-WH falou
sobre o mecanismo e a metodologia empregada. Além disso, foram também consideradas as
visões e opiniões em relação ao envolvimento futuro de outros CC2 da UNESCO em suas
regiões com respeito ao Exercício de Comunicações Periódicas.
Os CC2 da UNESCO cada vez mais precisam desenvolver sinergias com outros instrumentos e
programas normativos, a fim de garantir uma melhor implementação da Convenção em
ambientes urbanizados. Devido a essa necessidade, a reunião dedicou uma sessão à
abordagem desenvolvida pela Recomendação sobre a Paisagem Urbana Histórica (HUL) e o
papel que os CC2 da UNESCO podem desempenhar na sua aplicação.
Metodologia da reunião
A reunião de dois dias foi organizada em sete sessões, incluindo as sessões de abertura e
encerramento e a visita de campo ao Sítio do Patrimônio Mundial de "Qal’at al-Bahrain – Antigo
Porto e Capital de Dilmun" (Pauta da reunião no Anexo 01). Cada uma das sessões foi
presidida e moderada por um participante, com um discurso e/ou palestra de abertura, uma
série de palestras de acordo com o tema das sessões e encerrando em debates e discussões.
Todos os CC2 da UNESCO que participaram da reunião tiveram a oportunidade de apresentar
seu trabalho e explicar seu mecanismo e marco de cooperação com o Centro do Patrimônio
Mundial da UNESCO. A visita de campo ao final da reunião permitiu que os participantes
descobrissem o mais antigo sítio inscrito na Lista do Patrimônio Mundial no Bahrein.
Resumo da reunião
1. Sessão de abertura
Esta sessão incluiu as observações iniciais da diretora do ARC-WH e da representante do
Centro do Patrimônio Mundial (WHC), que expressaram o compromisso do ARC-WH e do
WHC no apoio mútuo contínuo e colaboração em prol da implementação efetiva da Convenção
do Patrimônio Mundial.
-

A diretora do ARC-WH salientou a necessidade da coordenação de ações e a criação de
sinergias entre os CC2 da UNESCO a fim de estabelecer uma rede para alcançar um
público mais amplo e divulgar informações cruciais a respeito do Patrimônio Mundial.

-

A diretora informou então que a estratégia de médio e longo prazo do ARC-WH foi revisada
e desenvolvida em 2018 a fim de melhorar as operações do Centro, levando em
consideração as necessidades atuais da região árabe. A diretora do ARC-WH explicou a
metodologia que levou à finalização da nova estratégia do Centro, que foi complementada
pela realização de uma pesquisa de avaliação das necessidades regionais. Os resultados
da pesquisa foram integrados em duas reuniões de Planejamento Estratégico com a
participação do WHC, dos Órgãos Consultivos e de vários especialistas internacionais. O
plano estratégico foi aprovado em 2019 pelo Conselho Diretor do ARC-WH.
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-

A diretora apresentou a estrutura do Conselho Diretor e destacou o apoio dado ao Centro pela
presidente do Conselho Diretor do ARC-WH, S.E. Sheikha Mai Bint Mohamed al-Khalifa,
agradecendo a ela e ao Reino do Bahrein pelo generoso apoio financeiro e administrativo.

-

A forte colaboração entre o ARC-WH e o WHC também destacou o papel do Centro como um
transmissor e um braço técnico do WHC na região árabe, bem como a sua participação no Terceiro
Ciclo de Comunicações Periódicas. As parcerias com os Órgãos Consultivos foram mencionadas
como parte da abordagem de cooperação estratégica do ARC-WH para obter intervenções mais
especializadas e melhores resultados na salvaguarda do Patrimônio Mundial na região.

-

A diretora também afirmou que o objetivo da reunião dos CC2 era fortalecer a cooperação interregional entre os CC2 da UNESCO, a fim de melhorar a implementação da Convenção do
Patrimônio Mundial em âmbito mundial. Portanto, há uma necessidade de se realizar um evento
paralelo no Comitê do Patrimônio Mundial no qual, idealmente, todos os CC2 da UNESCO
apresentarão os resultados das reuniões, fortalecendo a comunicação e oferecendo uma
oportunidade para que se reúnam uma segunda vez a cada ano.
A representante do Centro do Patrimônio Mundial, Dra. May Shaer, agradeceu aos participantes e
transmitiu as saudações da diretora do Centro do Patrimônio Mundial, Dra. Mechtild Rössler. Ela
mencionou que os CC2 da UNESCO, presentes em várias regiões, são parceiros importantes no
apoio à Implementação da Convenção do Patrimônio Mundial.

-

Diversas atividades estão sendo realizadas pelos CC2 da UNESCO, incluindo a implementação da
Recomendação sobre a Paisagem Urbana Histórica e a promoção do desenvolvimento sustentável
dentro de ambientes urbanizados. Essa reunião ofereceu uma oportunidade para explorar uma
possível colaboração dos CC2 da UNESCO na Estratégia de Comunicação e Mobilização de
Recursos que foi aprovada no ano passado na 42ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial.

2. Sessão I: Revisão das Recomendações Anteriores às Reuniões de Coordenação dos CC2
A sessão começou com uma apresentação das recomendações da reunião do ano passado e dos
principais resultados pelo FPMA, o anfitrião da reunião em 2018. Em seguida, os CC2 da UNESCO
participantes apresentaram seus trabalhos e atividades relativas à implementação da Convenção do
Patrimônio Mundial.

-

Depois de apresentar o contexto da reunião dos CC2 da UNESCO de 2018, o FPMA destacou as
principais recomendações da reunião, especialmente aquelas que abordaram a colaboração entre
os CC2 da UNESCO e seu seguimento às recomendações das reuniões anuais. A reunião do ano
passado enfatizou a necessidade de se começar a planejar e desenvolver pelo menos uma
atividade conjunta entre os CC2 da UNESCO, e enfatizou a necessidade de se formalizar e
aumentar a visibilidade dos CC2 da UNESCO durante o Comitê. Também foi destacada a
importância de se trabalhar com universidades para aumentar ainda mais as habilidades dos CC2
da UNESCO em decisões baseadas em gestão por meio do debate e engajamento com o WHC.
Após a introdução, o FPMA apresentou as suas principais atividades em relação à recomendação
acordada durante a reunião do ano passado.

-

O ARC-WH apresentou suas atividades de acordo com as recomendações da reunião do ano
passado e destacou a importância das atividades conjuntas e da colaboração com outros CC2 da
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UNESCO. Em seu planejamento, o ARC-WH faz referência aos principais resultados do Segundo
Ciclo do Exercício de Comunicações Periódicas e dos resultados anteriores das reuniões dos CC2
da UNESCO.

-

O Centro Lúcio Costa, sediado no Rio de Janeiro, Brasil, apresentou uma visão geral de sua função
nos termos do acordo firmado entre a UNESCO e o governo brasileiro. O Centro destacou suas
atividades de capacitação e pesquisa e informou aos participantes a respeito de suas ações
programadas para 2019 e 2020.

-

O HIST, participando da reunião dos CC2 da UNESCO pela primeira vez, aproveitou esta
oportunidade para explicar o escopo de seu trabalho e a natureza de suas atividades de
monitoramento para os Sítios do Patrimônio Mundial, Reservas da Biosfera e Geoparques. O HIST
realizou uma série de projetos em diferentes partes do mundo, como a Síria, a Tunísia e a Itália. O
HIST também discutiu suas atividades de capacitação no campo da tecnologia espacial.

-

O WHITRAP explicou suas ações em relação às recomendações da reunião do ano passado
durante sua apresentação, com foco especial na publicação de uma newsletter sobre o evento, e
sua colaboração, comunicação e intercâmbios contínuos com o FPMA e o ARC-WH. O Centro
trabalha com o ICCROM em cursos de Avaliação de Impacto e está atualmente desenvolvendo um
curso de treinamento em sustentabilidade.

-

O Centro de Categoria 2 da UNESCO para Gestão e Formação do Patrimônio Mundial Natural para
a Ásia e a região do Pacífico na Índia explicou suas atribuições e seu trabalho, que está focado
principalmente em sítios naturais, e seus programas de capacitação em relação às Listas Indicativas
e à preparação de candidaturas. O Centro forneceu apoio consultivo à Índia nos processos de
comunicação e trabalhou em diversas publicações e pesquisas. O Instituto da Vida Selvagem
aproveitou a oportunidade da presença de seu representante na reunião para lançar o Boletim de
março de 2019 do Instituto.

-

O Instituto Regional do Patrimônio Mundial em Zacatecas apresentou um vídeo mostrando seu
trabalho na América Central e as atividades internacionais organizadas pelo Centro em colaboração
com autoridades locais. Duas ações importantes durante 2018 foram a concepção e aprovação do
Plano de Ação para o Patrimônio Mundial no México e América Central (PAMAC) 2018-2023, bem
como a realização do simpósio internacional "A habitabilidade das cidades: da sobrevivência ao
Patrimônio Mundial".

-

A apresentação sobre as atividades do Centro Internacional de Arte Rupestre e da Convenção do
Patrimônio Mundial foi dada no segundo dia pela representante do Centro. Ela informou aos
participantes que o Governo da Espanha assinará o acordo com a UNESCO este ano, a fim de
lançar oficialmente o Centro Internacional como um Centro de Categoria 2 sob os auspícios da
UNESCO. Após uma explicação das futuras funções e da estrutura administrativa do Centro, foi
dada
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uma visão geral das atividades realizadas em 2018 e 2019. Embora o acordo ainda não
tenha sido assinado com a UNESCO, o Centro está em operação, participou de vários
colóquios internacionais e está implementando atividades de capacitação e educação.
As discussões após a apresentação destacaram as oportunidades de sinergias entre os
CC2 da UNESCO e a necessidade de se formalizar a visibilidade dos Centros durante o
Comitê, e também destacaram a ideia de se desenvolver pelo menos uma atividade
conjunta por ano. Foram brevemente discutidas as possíveis sinergias entre os Centros
de Categoria 2 e as Cátedras UNITWIN/UNESCO; a questão foi levantada a respeito da
necessidade dos CC2 serem capazes de utilizar a plataforma UNITWIN.
3. Sessão II: Terceiro Ciclo de Comunicações Periódicas e Estratégia de
Capacitação dos CC2
A segunda sessão da reunião foi moderada pela Dra. May Shaer, representante do Centro do
Patrimônio Mundial da UNESCO. A sessão incluiu intervenções do WHC e do ARC-WH no
Exercício do Terceiro Ciclo de Comunicações Periódicas, bem como uma intervenção do
ICCROM pelo Dr. Fujio lchihara, a respeito da Estratégia de Capacitação e suas implicações no
Terceiro Ciclo de Comunicações Periódicas e nos Centros de Categoria 2. A sessão foi então
concluída com debates e algumas recomendações que destacaram os principais assuntos da
sessão.
-

A Dra. May Shaer explicou que o Centro do Patrimônio Mundial enfatiza continuamente
a necessidade de se preservar e melhorar o Estado de Conservação através do
monitoramento reativo dos Sítios do Patrimônio Mundial e do Exercício de
Comunicações Periódicas. Em seguida, ela explicou o processo do Exercício de
Comunicações Periódicas e como os resultados dos relatórios, compilados no final do
ciclo, são levados à atenção do Comitê do Patrimônio Mundial.

-

O WHC explicou ainda como os planos de ação são elaborados pelo Centro do
Patrimônio Mundial com a assistência dos Estados-partes no final do período de dois
anos da região, e como eles são usados para identificar pontos fortes, pontos fracos e
ameaças aos sítios e as prioridades que exigiriam atenção imediata. Ela apresentou,
então, o principal desenvolvimento resultante do Terceiro Ciclo de Comunicações
Periódicas, como a introdução dos novos conceitos de Desenvolvimento Sustentável e
Sinergias com outros programas e Convenções, e os Indicadores de Monitoramento.

-

O ARC-WH apresentou a sua colaboração com o Centro do Patrimônio Mundial na
implementação do Terceiro Ciclo de Comunicações Periódicas. O ARC-WH trabalhou
em estreita colaboração com o WHC e organizou cinco reuniões regionais entre pontos
focais e workshops sub-regionais para gerentes de sítio. As reuniões regionais e subregionais ajudam todos os profissionais do patrimônio em questão a atingirem o mesmo
nível de códigos de acesso, visto que alguns pontos focais e gerentes de sítio
enfrentaram dificuldades técnicas.
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As reuniões foram importantes para ajudar os gerentes de sítio e pontos focais a
preencher os questionários, e receber um feedback construtivo a respeito dos aspectos
práticos do questionário online, que foram apresentados ao Centro do Patrimônio
Mundial e serão discutidos durante o Quarto Ciclo de Comunicações Periódicas.
-

O Dr. Fujio Ichihara, representante do ICCROM, destacou a Estratégia de Capacitação
e sua importância no fortalecimento dos conhecimentos e das habilidades das pessoas
que atuam em conservação e gestão do patrimônio. Ele apresentou uma explicação do
foco da estratégia em três níveis, nacional, regional e nível de Estratégia de
Capacitação do Patrimônio Mundial e o envolvimento dos Centros de Categoria 2, assim
como da necessidade de se formular uma Estratégia Regional de Capacitação em
conjunto com o plano de ação regional.

A sessão concluiu com interessantes debates a respeito do papel dos CC2 da UNESCO em
mecanismos institucionais, como o exercício de Comunicações Periódicas, e sobre como a
experiência do ARC-WH poderia ser duplicada na África e na América Latina. Essa experiência
também deve ser adaptada ao contexto de cada região, como na Ásia e na região do Pacífico,
onde o importante número de países e as várias línguas faladas implicam o envolvimento de
outras partes interessadas. Entretanto, os participantes chegaram a um acordo a respeito da
necessidade dos CC2 da UNESCO estarem envolvidos nas Comunicações Periódicas e
também expressaram ao representante do ICCROM seu desejo de participar na revisão de
uma nova Estratégia de Capacitação.

4. Sessão III: Cooperação Inter-Regional entre CC2 e Colaboração com a UNESCO
Esta sessão foi moderada pelo ARC-WH, que apresentou os principais resultados da "Auditoria
do Marco de Gestão da UNESCO para os Institutos/Centros de Categoria 2" elaborado pelo
Escritório de Serviços de Supervisão Interna da UNESCO e apresentado ao Conselho
Executivo da UNESCO em abril de 2017. Em seguida, foi realizado um debate a respeito do
marco de cooperação entre cada um dos CC2 da UNESCO participantes e o WHC.
-

Existem cerca de 150 CC2 sob os auspícios da UNESCO, dez dos quais estão
relacionados ao Patrimônio Mundial. De acordo com o estudo conduzido, a maioria
destes institutos não está operacional. Visto que exigem um investimento considerável
da UNESCO em termos de tempo do pessoal, foi recomendado que sua designação
seja revista. O relatório estipulou que um comitê de revisão deveria ser criado para
revisar os acordos entre os países e a UNESCO e desenvolver critérios para limitar a
criação de CC2.
De acordo com as diferentes intervenções, parece que todos os CC2 da UNESCO
participantes têm uma relação positiva com o Centro do Patrimônio Mundial por meio
das Unidades regionais. No entanto, eles mencionaram a necessidade de centralizar
algumas questões, como os procedimentos relacionados aos acordos com a UNESCO,
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por exemplo. Este foi o caso quando um Ponto Focal dedicado para os CC2 da
UNESCO costumava acompanhar essas questões, especialmente quando se trata da
avaliação periódica de um CC2 por um auditor externo. O marco de cooperação com as
unidades regionais difere de acordo com cada CC2 – de vínculos fortes e comunicação
contínua com as unidades regionais e um programa completo de atividades e
planejamento conjuntos a reuniões e intercâmbios ocasionais.
-

Os marcos de cooperação informal entre o ARC-WH e o FPMA com suas respectivas
unidades regionais no WHC pareciam ser muito eficazes, uma vez que ambos os CC2
da UNESCO interagiam com suas unidades para estabelecer, anualmente, um
programa conjunto de atividades e reuniões periódicas.

-

Além do marco de cooperação com a UNESCO, as discussões abordaram questões
operacionais comuns relativas a todos os CC2 da UNESCO em seu planejamento de
atividades e implementação, tal como a relação com os Estados-partes e a colaboração
com as instituições nacionais. Desse modo, a cooperação entre os CC2 da UNESCO e
as oportunidades dessa cooperação possibilita a combinação dos esforços, unindo as
experiências de cada um e colaborando em projetos comuns, especialmente no caso de
serviços muito raros, como o monitoramento via imagens de satélite que o HIST pode
fornecer, por exemplo.

O debate durante esta sessão foi muito positivo, uma vez que os atuais marcos de cooperação
com o Centro do Patrimônio Mundial parecem ter sido eficazes até certo ponto. Entretanto, este
não é necessariamente o caso com os Escritórios de Campo da UNESCO e com outros
programas da UNESCO, salvo determinados Centros. A sessão concluiu que o marco de
cooperação existente deve ser reforçado estabelecendo reuniões sistemáticas e processos
conjuntos de planejamento. Todos os participantes concordaram também com a necessidade
de serem identificados como Centros de Categoria 2 durante o Comitê e não como
Observadores, pois isso ajudará muito na formalização da visibilidade dos Centros como uma
das partes interessadas na implementação da Convenção. Além disso, todos os participantes
concordaram que o relatório a respeito das atividades dos CC2 da UNESCO apresentado ao
Comitê deveria ser mais substancial.

5. Sessão IV: Implementação da Recomendação sobre a Paisagem Urbana Histórica
(HUL) e a Promoção dos ODS na Conservação e Proteção de Cidades
Esta sessão foi moderada pelo Dr. Simone Ricca, diretor adjunto do WHITRAP, e começou com um
vídeo elaborado pela Dra. Jyoti Hosagrahar, diretora adjunta do Centro do Patrimônio Mundial, que
apresentou a Recomendação sobre a Paisagem Urbana Histórica (HUL), que foi seguido por uma
segunda apresentação pelo Dr. Ricca sobre a implementação da HUL na Ásia e região do Pacífico.

-

A Dra. Jyoti iniciou oferecendo uma visão geral sobre o contexto da Recomendação sobre
a Paisagem Urbana Histórica (HUL) e seus principais princípios como uma metodologia, levando
em conta a estratificação dos valores culturais e naturais dentro de uma área urbana. Na
verdade, a abordagem da HUL tira o foco da observação do monumento, passando para o
ambiente urbano e seu contexto mais amplo, o que ajuda a esclarecer as mudanças e a relação
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entre elementos e valores e a identificar o sincrônico e diacrônico. Ela então falou sobre as seis
etapas propostas que permitem uma melhor implementação da HUL, e ilustrando com exemplos,
tais como a Medina de Marraquexe e a Medina de Tunes. O elo com os ODS foi explicado, além
da publicação e dos materiais preparados pela UNESCO, especialmente no que diz respeito ao
Relatório Global sobre a Cultura para o Desenvolvimento Urbano Sustentável e à atualização da
página da internet dedicada à HUL.

-

Na apresentação seguinte pelo Dr. Ricca, o WHITRAP ofereceu informações em profundidade
sobre a abordagem da HUL e sua implementação no contexto da Ásia e da região do Pacífico.
Ele explicou ainda como a HUL ajudou a superar a distinção tradicional entre os patrimônios
material e imaterial e a mudar o paradigma para valores, camadas, comunidades e minorias,
sendo ao mesmo tempo uma ferramenta para o planejamento que usa o patrimônio como um
recurso. O WHITRAP desempenha um papel fundamental na implementação da abordagem da
HUL na Ásia e na região do Pacífico, por meio da publicação de uma série de publicações, e a
realização de diversas reuniões de reflexão científicas e internacionais, além de implementar
projetos da HUL na China e em outros países asiáticos.

-

Ambas as apresentações levantaram diversas questões e assuntos para futuros debates,
inerentes ao fato de que a abordagem da HUL é uma metodologia que trata de diversos
aspectos relativos à conservação e ao desenvolvimento do patrimônio urbano simultaneamente.
Alguns dos participantes reconheceram a valiosa contribuição que a HUL trouxe para o campo,
embora necessite de mais praticidade e operacionalização, especialmente quando se trata da
identificação das camadas e do trabalho com as comunidades.

Os debates também enfatizaram a metodologia que existia antes e que foi aplicada em diferentes graus.
A adoção da Recomendação em 2011 ajudou a moldar e idealizar esse tipo de abordagem de forma
mais formal. Todavia, as conclusões destacaram que a HUL precisa de mais diretrizes e praticidade, com
mais estudos de caso e implementações. A este respeito, os participantes recomendaram que os CC2 da
UNESCO colaborassem mais em relação a este tema, especialmente com o WHITRAP, para trabalhar
em projetos concretos e também contribuir para a implementação da HUL, simplificando suas diretrizes a
fim de torná-las mais práticas.

6. Sessão V: Contribuição dos CC2 para a Estratégia de Comunicação e Mobilização de
Recursos
Esta sessão foi estruturada no marco da Decisão 42 COM 14 tomada pelo Comitê do Patrimônio Mundial na sua 42ª
Sessão no Bahrein, e foi moderada pelo Sheikh Khalifa Al-Khalifa, representando a Autoridade do Bahrein para a
Cultura e as Antiguidades. A sessão começou com uma mensagem de vídeo da Dra. Mechtild Rössler e da Sra.
Petya Totcharova do Centro do Patrimônio Mundial, a respeito da Estratégia de Comunicação e Mobilização de
Recursos (RMCS), enfatizando a importância dos CC2 como institutos alinhados aos programas e prioridades da
UNESCO, e do seu potencial papel na implementação da RMCS. A mensagem também destacou a necessidade de
se juntar ideias a fim de desenvolver novas iniciativas, com o apoio dos CC2 da UNESCO, que visem o
desenvolvimento e a diversificação dos recursos, bem como atingir um público mais amplo com mecanismos de
comunicação bem adaptados.
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-

As intervenções primeiro reconheceram o desafio enfrentado na captação de recursos nas atuais
crises econômicas mundiais e suas dificuldades específicas no campo do Patrimônio Mundial. É
complexo para os CC2 da UNESCO receberem fundos dos habituais doadores no campo do
patrimônio, por serem Centros que foram criados para apoiar financeiramente a Convenção.
Portanto, isso contribui para os desafios na diversificação e na procura por outros potenciais
doadores.

-

A este respeito, uma estratégia adequada deve começar mapeando e listando todas as
categorias de potenciais doadores entre os quais o setor privado deve ser uma prioridade. Os
debates ressaltaram que os doadores habituais no campo do patrimônio estão mais interessados
em projetos concretos, como locais "famosos" e emblemáticos. Os exemplos de Notre Dame de
Paris e da campanha Reviver o Espírito de Mossul foram mencionados como pertencentes a
esta categoria de projeto, enquanto a captação de recursos para atividades de capacitação ou
pesquisa, ou até mesmo para Sítios do Patrimônio Mundial em perigo não é uma tarefa fácil.

-

Um mecanismo de cofinanciamento também foi proposto como parte da solução para a
mobilização de recursos, especialmente junto ao setor privado. Os CC2 da UNESCO estão
usando a marca da UNESCO e isso proporciona visibilidade e comunicação. As partes
interessadas do Patrimônio Mundial, incluindo os CC2 da UNESCO e o WHC, precisam estar
bem equipadas para lidar com o setor privado. Arrecadar fundos do setor privado também
significa dar algo em troca, a fim de estabelecer uma plataforma poderosa para o
cofinanciamento com a UNESCO.
A contribuição dos CC2 da UNESCO para a implementação da RMCS só será possível se eles
forem empoderados pela marca e o poder da UNESCO. Portanto, aumentar a visibilidade como
implementadores dos esforços de conservação contribuirá, em última análise, para a mobilização
de recursos. O próximo Comitê do Patrimônio Mundial em Baku poderá ser uma oportunidade
como campanha de comunicação com os parceiros da UNESCO.

-

A influência das mídias sociais também foi mencionada e foi enfatizada a importância de envolver
as pessoas na apresentação de sítios, e transformar o conteúdo técnico, tornando-o mais
acessível ao público.

Os participantes chegaram à conclusão de que o Centro do Patrimônio Mundial e os CC2 da UNESCO
devem unir esforços para a conscientização a respeito da importância da angariação de fundos para o
Patrimônio Mundial. Portanto, um mapeamento adequado dos potenciais doadores precisa ser feito para
evitar falar com as mesmas entidades financiadoras, como os Estados-partes, o Banco Mundial ou
outros programas da ONU etc. É necessário desenvolver uma estratégia de comunicação adaptada, a
fim de alcançar uma vasta gama de potenciais doadores, especialmente junto ao setor privado, seja
através do cofinanciamento ou de qualquer outro tipo de apoio financeiro. A estratégia de comunicação
deve ser atualizada para as normas internacionais atuais, em particular nas redes sociais e outras
plataformas de comunicação. Para que projetos que não envolvem conservação, restauração e
intervenção física em sítios, como atividades de capacitação, estudos, pesquisas e sítios em risco,
tenham a chance de obter possíveis financiamentos, a comunicação também deve destacar os efeitos
diretos e indiretos destes tipos de atividades no estado de conservação dos sítios. O exemplo da
campanha #UNITE4HERITAGE foi mencionado como uma boa fonte de inspiraa de
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Conclusões e resoluções da reunião
A 7ª Reunião Anual de Coordenação dos CC2 da UNESCO foi uma importante plataforma de
intercâmbio e de interação que fez um balanço dos resultados das reuniões anteriores e
explorou novas formas de levar adiante a implementação da Convenção do Patrimônio
Mundial. Todos os participantes concordaram com a necessidade absoluta de prosseguir com
esses encontros anuais e organizar sistematicamente uma segunda reunião aberta ao público
na forma de um evento paralelo na sessão seguinte do Comitê do Patrimônio Mundial. Este
evento paralelo seria organizado e coordenado pelo CC2 da UNESCO que sediou a reunião
anual de coordenação anterior à Reunião do Comitê do Patrimônio Mundial. Todos os CC2 da
UNESCO devem prever sistematicamente em seu orçamento anual, na fase de planejamento,
a sua participação na reunião anual.
Os participantes também aproveitaram a presença do Centro do Patrimônio Mundial e dos
representantes do ICOMOS e do ICCROM para debater e partilhar problemas comuns
enfrentados na implementação da Convenção. Os CC2 da UNESCO recomendaram que
fossem identificados como Centros de Categoria 2 da UNESCO durante o Comitê e não como
observadores, visto que isso ajudaria a melhorar sua visibilidade. A comunicação sobre as
atividades dos CC2 ao Comitê do Patrimônio Mundial é outra forma por meio da qual o WHC e
o ICCROM podem ajudar a melhorar a visibilidade dos Centros. Consequentemente,
recomenda-se que uma melhoria substancial na comunicação das atividades dos CC2 da
UNESCO seja feita especialmente durante a apresentação oral ao Comitê.
Além disso, os participantes concordaram com as seguintes recomendações:
Sessão I: Revisão das Recomendações Anteriores às Reuniões de Coordenação dos CC2
1. Incentivar cada um dos CC2 da UNESCO a implementar pelo menos uma atividade
conjunta e relatá-la na próxima reunião anual de coordenação;
2. Recomendar firmemente ao Centro do Patrimônio Mundial que estude a possibilidade
de aumentar a visibilidade corporativa dos CC2 da UNESCO na reunião do Comitê do
Patrimônio Mundial não apenas como observadores e ONGs, mas como o corpo dos
Centros de Categoria 2 sob os auspícios da UNESCO;
3. Lançar uma newsletter dos CC2 da UNESCO, na forma de uma newsletter combinada
ou de uma troca de artigos sobre as atividades empreendidas pelos diferentes Centros.
A ideia é que cada CC2 da UNESCO possa contribuir com a newsletter de outro CC2 da
UNESCO ou até mesmo criar uma newsletter conjunta;
4. Explorar com a UNESCO as formas de se criar uma campanha de mídia social para
angariação de fundos, a fim de financiar atividades conjuntas.
Sessão II: Terceiro Ciclo de Comunicações Periódicas e Estratégia de Capacitação dos
CC2
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1. Incentivar o envolvimento dos CC2 da UNESCO na implementação do Exercício de
Comunicações Periódicas;

2. Os CC2 da UNESCO devem participar da revisão da Estratégia Global de Capacitação com foco
em questões específicas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, incluindo o papel da
cultura e do Patrimônio Mundial no desenvolvimento econômico;

3. O ARC-WH realizará um evento paralelo conjunto com o WHC, e compartilhará a experiência do
Terceiro Ciclo de Comunicações Periódicas (Estados Árabes) com um público mais amplo. É
altamente recomendável que outros CC2 da UNESCO participem deste evento. Esta será uma
oportunidade para destacar a importância dos CC2 da UNESCO como partes interessadas na
comunidade do Patrimônio Mundial.

Sessão III: Cooperação Inter-Regional entre CC2 e Colaboração com a UNESCO

1. Os marcos de cooperação com a UNESCO existentes devem ser reforçados, e a colaboração
durante a fase inicial do planejamento parece ser a opção mais adequada para que os centros
complementem uns aos outros e se beneficiem mutuamente junto aos CC2 da UNESCO e ao
WHC na implementação da Convenção do Patrimônio Mundial

2. Os CC2 da UNESCO apreciaram muito a ideia de organizar um segundo encontro anual
durante a reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, realizando um evento paralelo conjunto, a
fim de destacar sua presença como parceiros-chave na implementação da Convenção.

3. Estabelecer o contato e colaborar com os Escritórios de Campo da UNESCO, a fim de
implementar atividades regionais em diferentes países das regiões, evitando duplicações e
unindo esforços para obter resultados mais efetivos.

Sessão IV: Implementação da Recomendação sobre a Paisagem Urbana Histórica (HUL) e a
Promoção dos ODS na Conservação e Proteção de Cidades

1. Os CC2 da UNESCO podem desempenhar um papel importante na operacionalização da
Recomendação sobre a Paisagem Urbana Histórica por meio da implementação de atividades
conjuntas.

2. A experiência do WHITRAP na implementação da abordagem da HUL poderia beneficiar outros
CC2 da UNESCO, especialmente no trabalho em conjunto para simplificar as diretrizes da
Recomendação de 2011.

3. A abordagem da HUL deve ser sistematicamente implementada no caso do desenvolvimento em
áreas do patrimônio urbano e em estudos de caso adicionais que precisem ser desenvolvidos.
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Sessão V: Contribuição dos CC2 para a Estratégia de Comunicação e Mobilização de
Recursos
1. Mapear potenciais fontes de financiamento e estabelecer uma lista de potenciais
doadores para evitar a comunicação com as mesmas entidades financiadoras e
desenvolver ainda mais os recursos;
2. Elaborar uma estratégia de comunicação focada nos efeitos diretos e indiretos da
captação de recursos no Patrimônio Mundial e atualizá-la de acordo com as atuais
normas internacionais para mídias sociais e outras plataformas de comunicação;
3. Concentrar-se no setor privado e adaptar a comunicação sobre captação de recursos
para esta categoria de partes interessadas;
4. Aumentar a visibilidade dos CC2 da UNESCO pelo Centro do Patrimônio Mundial
durante o Comitê do Patrimônio Mundial, e outras reuniões e eventos, a fim de
aumentar as possibilidades de angariação de fundos para os CC2;
5. Incentivar o cofinanciamento de atividades entre os CC2 da UNESCO e o Centro do
Patrimônio Mundial;
6. Complementar as atividades da UNESCO em termos de priorização, por exemplo,
Assistência internacional – ocasiões em que a assistência internacional é necessária,
mas limitada. Os CC2 da UNESCO podem ajudar nessas situações, planejando suas
ações de acordo com os sítios na Lista do Patrimônio Mundial em Perigo.



No final da sessão de encerramento, os participantes recomendaram organizar a
próxima 8ª Reunião Anual de Coordenação dos Institutos e Centros de Categoria 2 do
Patrimônio Mundial da UNESCO na América Latina. O encontro poderia ser organizado
conjuntamente pelo Instituto Regional do Patrimônio Mundial em Zacatecas e o Centro
Lúcio Costa, ou organizado exclusivamente por um dos centros. Esta será uma
oportunidade para os outros CC2 descobrirem o contexto para a implementação da
Convenção do Patrimônio Mundial na América Latina.
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Anexo I

7ª Reunião Anual de Coordenação dos Institutos e Centros de Categoria
2 relacionados ao Patrimônio Mundial da UNESCO
22 a 23 de abril de 2019 - Manama, Reino do
Bahrein, Pauta Provisória

Segunda-feira, 22 de abril de 2019
09:00 – 10:00

Sessão de abertura
-

-

Presidente do Conselho Diretor do ARC-WH S.E. Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa
Representante do Centro do Patrimônio Mundial da UNESCO
(WHC) May Shaer
Diretora do ARC-WH - Shadia Touqan
Apresentação dos participantes

10:00 – 10:30

Pausa para café

10:30 – 12:30

Sessão I: Revisão das Recomendações Anteriores às
Reuniões de Coordenação dos CC2
Moderador: Souayibou Varissou - Fundo do Patrimônio Mundial Africano
-

12:30 – 13:30

Apresentação do FPMA (anfitrião da reunião anterior)
Implementação pelos CC2 da Convenção do Patrimônio Mundial
e das recomendações das reuniões de coordenação interregionais dos CC2 (cada CC2 apresentaria em 10 a 12 min suas
principais realizações em relação a estas recomendações e sua
implementação da Convenção de 1972)
Debates

Pausa para almoço
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13:30 – 15:30

Sessão II: Terceiro Ciclo de Comunicações Periódicas e
Estratégia de Capacitação dos CC2
Moderador: May Shaer - Centro do Patrimônio Mundial
-

Introdução ao 3º Ciclo de Comunicações Periódicas pelo WHC
Experiência do ARC-WH na implementação do 3º
Ciclo em colaboração com o WHC e os AB
Estratégia de Capacitação e suas implicações no 3º Ciclo de
Comunicações Periódicas pelo ICCROM

15:30 – 16:30

Pausa para café

16:00 – 17:00

Sessão III: Cooperação Inter-Regional entre CC2 e
Colaboração com a UNESCO
Moderador: Shaikh Ebrahim Al-Khalifa – ARC-WH
-

20:00 – 21:00

Marco de colaboração – o moderador apresentará o marco
existente e facilitará a discussão (foco principal em como
fortalecer a cooperação e a transmissão de informações nos
dois sentidos)
Comunicação ao Comitê do Patrimônio Mundial
Debates

Jantar oferecido pelo ARC-WH

15

Terça-feira, 23 de abril de 2019
09:00 – 11:00

Sessão IV: Implementação da Recomendação sobre a
Paisagem Urbana Histórica (HUL) e a Promoção dos ODS na
Conservação e Proteção de Cidades
Moderador: Simone Ricca - Instituto do Patrimônio Mundial para a
Formação e Pesquisa - Ásia e Pacífico
-

Recomendação sobre a Paisagem Urbana Histórica
(apresentação pelo WHC)
A experiência do WHITRAP na implementação da abordagem da
HUL na Ásia e na região do Pacífico pelo WHITRAP
Debate

11:00 – 11:15

Pausa para café

11:15 – 13:15

Sessão V: Contribuição dos CC2 para a Estratégia de
Comunicação e Mobilização de Recursos Moderador: Shaikh Khalifa Al-Khalifa - Autoridade do Bahrein para a
Cultura e as Antiguidades
-

Apresentação pelo WHC da Estratégia de
Comunicação e Mobilização de Recursos (RMC)
Contribuição dos CC2 para a RMC
Debates

13:15 – 14:15

Pausa para almoço

14:15 – 16:15

Sessão IV: Conclusões e Resoluções do Moderador da Reunião:
Moderador: Shadia Touqan - Diretora do ARC-WH
-

17:00 – 18:30

Questões levantadas durante a reunião
Recomendações do WHC e dos AB
Intervenções dos CC2

Visita de campo
Visita de campo ao Qal’at al-Bahrain - Antigo Porto e Capital de Dilmun
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Anexo 02
Lista de participantes
Nº

Nome

1

Zhou Wei

2

Simone Ricca

3

José
Francisco
Román
Gutiérrez

4

Souayibou
Varissou

Instituição
Centro Internacional
de Tecnologias
Espaciais para o
Patrimônio Natural e
Cultural (HIST)
Instituto do Patrimônio
Mundial para a Formação e
Pesquisa - Ásia e Pacífico WHITRAP
Instituto Regional do
Patrimônio Mundial em
Zacatecas
Fundo do Patrimônio
Mundial Africano
(FPMA)
Gestão e Formação do
Patrimônio Natural
Mundial para a Ásia e a
região do Pacífico –
Instituto da Vida
Selvagem da Índia
Centro Lúcio Costa: Escola
do Patrimônio
Departamento de
Cooperação e Fomento –
DECOF
Instituto do
Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional |
IPHAN

País
China

zhouwei@radi.ac.cn

China

s.ricca@whitr.org

México

jf.roman@irpmzcc2.org

África do Sul

SouayibouV@awhf.net

Índia

nirajkakati@wii.gov.in
nirajkk@gmail.com

Brasil

claudia.leal@iphan.gov.br

5

Niraj Kakati

6

Claudia
Feierabend
Baeta Leal

7

Roman
FernándezBaca Casares

8

María
Agundez

9

Gaia
Jungeblodt

ICOMOS

França

10

Fujio lchihara

ICCROM

Itália

11

May Shaer

WHC

Possível futuro CC2
de Arte Rupestre
Ministério da Cultura
e Desporto
Possível futuro CC2
de Arte Rupestre
Ministério da Cultura
e Desporto

E-mail

Espanha

secretaria.bellasartes@cultura.gob.es

Espanha

maria.agundez@cultura.gob.es

Jordânia

gaia.jungeblodt@icomos.org

Fujio.Ichihara@iccrom.org
m.shaer@unesco.org
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Nº

Nome

12

Sh Khalifa
Al Khalifa

Autoridade do Bahrein
para a Cultura e as
Antiguidades

13

Shadia
Touqan

Centro Regional Árabe
para o Patrimônio Mundial
(ARC-WH)

14

Ebrahim Al
Khalifa

Centro Regional Árabe
para o Patrimônio Mundial
(ARC-WH)

15

Mohamed
Ziane
Bouziane

16

Selma
Kassem

17

Laila Al-Yafi

18

Yasmina AlSayeh

Centro Regional Árabe
para o Patrimônio Mundial
(ARC-WH)

19

Khansa
Mokdad

Centro Regional Árabe
para o Patrimônio Mundial
(ARC-WH)

Instituição

Centro Regional Árabe
para o Patrimônio Mundial
(ARC-WH)
Centro Regional Árabe
para o Patrimônio Mundial
(ARC-WH)
Centro Regional Árabe
para o Patrimônio Mundial
(ARC-WH)

País

E-mail

Bahrein

k.alkhalifa@culture.gov.bh

Bahrein

s.touqan@arcwh.org

Bahrein

e.alkhalifa@arcwh.org

Bahrein

m.ziane-bouziane@arcwh.org

Bahrein

s.kassem@arcwh.org

Bahrein

l.alyafi@arcwh.org

Bahrein

y.alsayeh@arcwh.org

Bahrein

k.mokdad@arcwh.org
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Fotos
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