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No âmbito da Rede temática de protecção e valorização de centros históricos, a 

UCCLA, promove o I Ciclo de Encontros Técnicos, subordinado ao tema "Protecção e 

Valorização dos Centros Históricos", com o objectivo de promover a partilha de 

práticas de gestão de áreas antigas de valor patrimonial através do debate de 

estratégias e protocolos de actuação. 

Estes encontros organizar-se-ão numa trilogia de actuação:  

I PROBLEMAS DO PRESENTE , objectivo: identificar problemas  

II SOLUÇÕES PARA O FUTURO , objectivo: escalpelizar soluções, 

III PROBLEMAS E SOLUÇÕES…NO TERRENO, objectivo: situá-las num território que 

permita uma apreensão e intercâmbio de conhecimento prático por parte de todos os 

intervenientes nestes encontros. 

 

Cada Encontro obedecerá a esta lógica disciplinadora de reflexões múltiplas onde 

decisores, meio técnico e agentes locais serão chamados a participar tendo em vista a 

prossecução de uma metodologia de trabalho que potencie a aquisição de 

conhecimentos e de métodos de valorização dos sítios em presença. 

 

Nos Encontros haverá também lugar à apresentação de trabalhos complementares 

que as cidades-membro entendam divulgar no âmbito da Rede por forma a aproveitar 

toda a potencialidade da mesma. 
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Cronograma 
 
29 e 30 de Janeiro 2012 – Ribeira Grande de Santiago (Cidade Velha) 

I Encontro Técnico – PROBLEMAS DO PRESENTE 
As cidades, através de técnicos com experiência e responsabilidade na gestão de áreas antigas de valor 

patrimonial, são convidadas a identificar as suas dificuldades e problemas concretos 

 
 

 

26 e 27 de Novembro 2012 – Guimarães 

II Encontro Técnico – SOLUÇÕES PARA O FUTURO 
As cidades, através de técnicos com experiência e responsabilidade na gestão de áreas antigas de valor 

patrimonial, são convidadas a identificar estratégias e soluções aplicadas com sucessos 

 
 

Web Site 
Durante o ano de 2012 será criado um web site contendo informação sobre o "mundo da reabilitação", 

designadamente informando em tempo real as diferentes intervenções que as cidades vão 

implementando nesta temática. Este site será da responsabilidade da cidade-guia e deverá ser 

apresentado no II Encontro. 

 

Estágios técnicos de curta duração  
Também durante o ano de 2012 será avaliado o enquadramento legal dos diferentes estados para a 

criação de estágios técnicos de curta duração, promovendo o intercâmbio de conhecimentos práticos.  

 

 
Maio/Junho 2013 – Guimarães 

III Encontro Técnico – PROBLEMAS E SOLUÇÕES…NO TERRENO 
A cidade-guia destaca, dos encontros anteriores, quatro temas colocando-os sobre observação no 

terreno: quatro exemplos paradigmáticos no território vimaranense que, com a ajuda de um especialista 

para cada um dos temas, será abordado in situ. 
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I Encontro Técnico  
PROBLEMAS DO PRESENTE 
As cidades, através de técnicos com experiência e responsabilidade na gestão de áreas antigas de valor 

patrimonial, são convidadas a identificar as suas dificuldades e problemas concretos 

 

 

PROGRAMA 
 

DIA I – Dia 29 de Janeiro'12 

 

09´30 Abertura 
Secretário-Geral da UCCLA 

Presidente do Município de Ribeira Grande de Santiago 

 

10’00 Apresentação da estrutura do Encontro 
Coordenador dos encontros (a designar) 

 

10’15 Caso de estudo 1 – Cidade Velha 

 

10´45 coffee-break 

 

11’15 Caso de estudo 2 – Macau 

 

11’45 Caso de estudo 3 – Maputo 

 

12’15 Caso de estudo 4 – Sintra 

 

12’45 Caso de estudo 5 – Guimarães 

 

13’15 Almoço 

 

15’00 Visita técnica 

 

17’30 Reunião técnica – síntese da análise 

 

18’30 Fim dos trabalhos 

 

20’00 Jantar 

 

DIA II – Dia 30 de Janeiro'12 

 

09´30 Manhã para auscultação de agentes locais 
(ONGs, Associações culturais, técnicos municipais, escolas, 

autoridades locais, eleitos, etc.) 

 

13’00 Almoço 

 

15’00 Reunião técnica 

 

17’00 Elaboração de conclusões 

 

18’30 Apresentação de Actividades Complementares 

           Encerramento 

 

20’00 Jantar 

 

 

No final do primeiro dia haverá lugar à apresentação sintética de propostas complementares com 

potencial de desenvolvimento no âmbito da Rede. A cidade-guia apresentará um projecto embrionário, 

designado por "O Lugar Onde Vivemos", que integração das temáticas de valorização patrimonial, do 

urbanismo, do reconhecimento da paisagem; nos currículos escolares desde o ensino primário.  

Este projecto poderá potenciar trabalhos similares nas cidades da Rede, culminado numa troca de 

resultados que coloca em evidência as diferenças e as similitudes entre as diversas culturas em presença 

e, assim, a valorização das suas especificidades e da sua identidade. 
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I Encontro Técnico  
PROBLEMAS DO PRESENTE 

 

ACTIVIDADES 
Casos de Estudo 
Durante 25 minutos, cada cidade apresentará um levantamento dos principais 

obstáculos com que se depara. Pretende-se a identificação/enunciação de problemas e 

dificuldades na gestão quotidiana dos Centros Históricos.  
 

Visita Técnica 
Oportunidade de um contacto directo com o centro histórico da Cidade Velha, 

permitindo aos técnicos loca a identificação “in situ” dos problemas enunciados no seu 

Caso de Estudo. 

 

Síntese da Análise 
Apresentados os problemas de cada Caso de Estudo, complementados pela Visita 

Técnica, propõe-se um primeiro ponto de situação, através de uma síntese dos 

problemas enunciados, correlacionando-os com os temas e questões transversais aos 

participantes. 

 

Auscultação de Agentes Locais 
De forma a complementar o diagnóstico da Cidade Velha, promove-se o encontro com 

os actores locais, fonte imprescindível de informação e conhecimento acumulado no 

território em análise. Através deste contacto pretende-se identificar/elencar um 

conjunto de oportunidades/dificuldades e dinâmicas sócio-locais, que os actores locais 

identifiquem no território. 
 
Reunião Técnica 
Síntese da manhã, estabelecendo-se pontes com os problemas identificados pelas 

outras cidades da rede no seu domínio. 

 

Elaboração de Conclusões 
Elaboração de documento guião para reflexão e estabelecimento de premissas para o 

2º encontro. 

 

Apresentação de Actividades Complementares 
As cidades da rede, designadamente a cidade-guia, poderão apresentar actividades 

que estejam a desenvolver que possam servir interesses da Rede. No caso concreto da 

cidade-guia, deverá ser apresentado o projecto "O Lugar Onde Vivemos" (integração 

de temas da protecção e valorização patrimonial nos currículos escolares) 


