
Ciclo de Conferências
PATRIMÓNIO | CONTEXTOS

Gestão integrada do património 
arquitectónico e arqueológico

apoios:

Para além das questões de âmbito estritamente patrimonial e operativo - o estudo, a conservação, a valoriza-
ção, divulgação e a salvaguarda - a sociedade contemporânea inscreve, no quadro das suas preocupações 
com o património, a necessidade de garantir sustentabilidade para estes importantes recursos.

Os contextos ambientais, de território, urbanos e as interacções com as comunidades, ao nível cultural, social 
e económico, tornam-se factores decisivos para o estabelecimento de metodologias e para uma programa-
ção racionalizada que possa harmonizar a salvaguarda e a conservação do património arquitectónico e 
arqueológico, as exigências do seu conhecimento e da prática de intervenção técnica e científica, com a 
imprescindibilidade da sua valorização e integração nos diferentes factores da actividade humana.

Objectivos
Proporcionar um espaço de reflexão e debate sobre modos de gestão e integração interdisciplinar em projec-
tos de salvaguarda e valorização do património arquitectónico e arqueológico, através da apresentação de 
casos representativos de contextos de intervenção apresentando diferentes escalas, complexidades e 
factores.

Destinatários
Profissionais nas áreas da recuperação, valorização e gestão do património, do planeamento e gestão territo-
rial e urbano; arquitectos, arqueólogos, arquitectos paisagistas, historiadores, engenheiros, urbanistas, 
geógrafos, sociólogos, gestores do património cultural, técnicos de autarquias, docentes universitários de 
áreas relacionadas, estudantes.

   Programa

Lisboa  
Padrão dos 
Descobrimentos

28 Março 
2008 

Inscrições até 26 Março para 
IGESPAR/Departamento de Inventário, Estudos e Divulgação 
através do tel.: 213 614 336 ou email: de.ippar@ippar.pt

Entrada Livre
Nº de inscrições limitado à capacidade do auditório

Nota: As conferências  "Gestão integrada do património arquitectónico e arqueológico" enquadram-se num ciclo 
designado "Património | Contextos" que abordará outras temáticas de âmbito, escala e alcance diferenciados, 
numa vertente essencialmente técnica.

09.30h 
  

Abertura Elísio Summavielle 
Director do IGESPAR 
 

09.45h 
  

A Fundação Atapuerca : estratégias para a 
divulgação científica 

Amalia Pérez-Juez Gil 
Directora da Área de Gestão Cultural da 
Fundação Atapuerca 

 
 

10.15h
 

Parque Arqueológico do Vale do Côa: 
conservação, ordenamento, públicos e 
sustentabilidade

 
 

Alexandra Lima 
 

Directora do Parque Arqueológico do Vale 
do Côa, IGESPAR

 

10.45h
 

  Debate
   

11.15h
 

  Intervalo / Café
   

11.30h
 

Rota “Mosteiros Portugueses Património da 
Humanidade”: Alcobaça, Batalha, Convento de 
Cristo 

 
 

IGESPAR 
 

12.15h
 

O plano PAHIS 2004 2012 de Castilla y León:
 o caso do Românico Norte

 Enrique Sáiz Martín
 

Director Geral do Património Cultural da 
Junta de Castilla y Léon

 
 

12.45h
 

  Debate
   

13.15h
 

  Encerramento
   

 


