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Título 

Passados Complexos: Futuros Diversos  
Complex Pasts: Diverse Futures  
Passés complexes : Futurs Divers  
Pasados complejos: Futuros diversos 
 

Descrição do tema 

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (DIMS) 

Em 1982, o ICOMOS instituiu o dia 18 de abril como Dia Internacional dos Monumentos e 
Sítios, tendo sido seguido pela UNESCO, que o adotou na sua 22.ª Conferência Geral. 
Cada ano, por esta ocasião, o ICOMOS propõe um tema para as atividades a organizar 
pelos seus membros, Comissões Nacionais e Comités Científicos Internacionais, pelos 
seus parceiros e por todos aqueles que se desejem associar à celebração deste dia. 

Respondendo aos apelos globais para uma maior inclusão e reconhecimento da 
diversidade, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2021 convida os participantes a 
refletir, reinterpretar e reexaminar as narrativas históricas existentes.  

O ICOMOS incentiva-vos a que se reúnam para partilhar as vossas experiências  - 
naturalmente,  em conformidade com as instruções das autoridades locais e nacionais 
para garantir a segurança dos participantes durante a atual pandemia da COVID-19. 

 

Passados complexos: Futuros Diversos 

A conservação do património cultural requer um exame crítico do passado, do mesmo 
modo que a sua prática exige planeamento para o futuro. Nos últimos anos, os debates 
sobre a omissão de certas narrativas, privilegiando determinadas histórias em detrimento 
de outras atingiram um paroxismo; e abordar histórias controversas envolve 
necessariamente conversações complexas, que evitem visões e interpretações 
tendenciosas do passado. 

A Convenção do Património Mundial (1972) estabelece que “a degradação ou 
desaparecimento de qualquer elemento do património cultural ou natural constitui um 
empobrecimento prejudicial do património de todas as nações do mundo”. No entanto, 
continuam a existir desequilíbrios no reconhecimento, interpretação e, em última análise, 
na conservação das várias manifestações culturais. 

O ICOMOS deseja participar na promoção de novos discursos, de abordagens diferentes e 
diferenciadas para as narrativas históricas existentes, a fim de apoiar pontos de vista 
inclusivos e diversos. 



A descoberta e a produção de narrativas mais inclusivas podem alargar-se a uma ampla 
gama de questões da conservação, desde monumentos que testemunham momentos de 
opressão em espaços cívicos partilhados até ao tratamento de sítios ancestrais e domínios 
autóctones em paisagens culturais. Monumentos e sítios condensa, sempre, história e 
significado a diversos níveis, exigindo abordagens abrangentes e específicas. 

 

 

 

Na Década de Ação para Alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o 
ICOMOS reconhece a necessidade de salientar o património que represente as diversas 
culturas e comunidades (ODS10), que promova a igualdade de direitos para as mulheres e 
para a comunidade LGBTQ+ (ODS5) de forma a ilustrar um futuro mais tolerante e 
pacífico (ODS16). 

 

Portanto, vimos convidar-vos para que se juntem a esta renovada chamada à acção: 
futuros justos e equitativos requerem desde já interpretações abertas, tolerantes e 
empáticas das filosofias e práticas do património, começando por uma auto-reflexão. 

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítio s 2021 inspira-se no discurso transversal das 
iniciativas do ICOMOS, incluindo, entre outras, a primeira edição do “Diversificar / 
Descolonizar o património” (lançado em julho de 2020), vários simpósios dedicados aos 
temas “Culturas partilhadas, Património compartilhado, responsabilidade compartilhada 
”, workshops sobre direitos humanos e gestão do património, webinars sobre“ Povos 
indígenas e património mundial ”e“ Povos + Paz: o papel do património cultural na 
construção de um mundo mais justo e pacífico por meio da educação, diversidade e 
inclusão comunitária”, que são exemplos do trabalho realizado pelos Comités e Grupos 
de Trabalho do ICOMOS sobre estas questões importantes. 

Os caminhos para narrativas mais inclusivas foram surgindo por meio de muitas iniciativas 
existentes, que vão desde ações climáticas a abordagens ao património baseadas nos 
direitos das diferentes pessoas envolvidas, passando pela Década de Ação para alcançar 
os ODS e pela Jornada Cultura-Natureza. 

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2021 é uma oportunidade para fornecer 
uma plataforma aberta para um amplo envolvimento e participação! 

 

Participem! 

Devido à pandemia global da COVID-19, a maioria dos eventos estará acessível online. 
Incentivamos-vos a entrar em contato com os organizadores do evento no vosso país e a 
compartilhar os vossos eventos escrevendo para: calendrier@icomos.org. 

Os formatos potenciais para participação podem incluir, entre outros: 



- Envio de vídeos de 1 a 2 minutos (máximo) de cada Comissão Nacional, Comité 
Científico Internacional ou grupo de trabalho do ICOMOS, apresentando 
abordagens locais e regionais destinadas a gerar narrativas inclusivas. Os vídeos 
podem ser compartilhados nas plataformas de mídia social do ICOMOS ou ser 
enviados para calendrier@icomos.org. Certifique-se de que inclui descrições, 
citações ou fatos para acompanhar qualquer vídeo, bem como hashtags. 

- Publicação de fotografias com legendas, para explicar as abordagens atuais, as 
mudanças nas narrativas e os objetivos para o futuro. Em todos os casos, certifique-
se de que possui os direitos de qualquer imagem que publicarnas redes sociais. 

- Organização de painéis de discussão virtuais, webinars, debates para refletir sobre 
as lacunas da teoria e da prática atuais. Convide outras pessoas para participar da 
discussão. Usando os tópicos do Twitter, conte uma história sobre seu passado 
complexo para apresentar histórias mais inclusivas e construir futuros diversos. Não 
se esqueça de usar imagens e hashtags! 

Use as hashtags adequadas para participar das comemorações! 

#18April #ICOMOS #ComplexPast #DiverseFutures #IDMS2021  
#IcomosIDMS2021  

Para reforçar as ações do ICOMOS que visam vincular o património como motor do 
desenvolvimento sustentável, os organizadores também são solicitados a incluir os 
símbolos dos ODS relevantes (ODS 5, 10, 11,15, 16), a fim de consolidar mensagens para 
compartilhar nas discussões. 

Esses símbolos podem ser encontrados aqui. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/ 

 

Informe-nos sobre os seus eventos! 

Informe o Secretariado Internacional do ICOMOS sobre as atividades planeadas para 18 
de abril para que possamos publicá-las no site do ICOMOS e compartilhar as suas 
atividades com todos os membros do ICOMOS no mundo. 

Envie as informações para: calendrier@icomos.orgusando o formato abaixo (use frases 
curtas para permitir uma apresentação concisa e inclua "Evento 18 de abril - [seu 
Comité]" na linha de assunto do e-mail): 

• Título 

• Quem? Organizadores 

• O quê? Breve apresentação do evento 

• Quando? Data / hora 

• Onde? País, cidade 

• Contacto oficial 

• Website oficial 

• Anexos: Cartazes / brochura 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/


Se participar com documentos fotográficos ou gráficos, certifique-se de que possui os 
direitos das imagens e adicione os créditos das imagens à mensagem que enviar ao 
Secretariado, bem como uma autorização escrita permitindo que o ICOMOS use as 
imagens gratuitamente e em perpetuidade e as compartilhe no seu site, meios de 
comunicação/redes sociais e relatórios anuais online e impressos. 

 

Referências chave 

• JIMS 2020 

• Workshop Internacional ICOMOS sobre Diversificação / Descolonização do Património 

• ICOMOS Estados Unidos: 

▪ Webinars anteriores 
▪ Simpósio 2020 

• Reunião virtual do Conselho Consultivo do ICOMOS em 2020: Reunião das Comissões 
Nacionais, “Sessão 4: Monumentos associados à opressão” (22 outubro 2020) 

• ICCROM 31st AG 2019 

• UNESCO - Centro do Património Mundial. Texto da Convenção do Património Mundial 

• A iniciativa A Nossa Dignidade Comum do ICOMOS - Abordagens Baseadas em Direitos 
(formação, setembro de 2020) 

• A iniciativa A Nossa Dignidade Comum do ICOMOS - Abordagens Baseadas em Direitos 
(formação em património cultural, novembro de 2020) 

• Webinar nº 4 do ICOMOS SDGWG - Pessoas e paz: o papel do património cultural na 
construção de um mundo mais justo e pacífico por meio da educação, diversidade e 
inclusão comunitária (janeiro de 2021) 

 

 

 

 

 

https://www.icomos.org/en/focus/18-april-international-day-for-monuments-and-sites
https://www.icomos.org/en/178-english-categories/news/76590-icomos-engages-with-the-diversification-and-decolonisation-of-heritage
https://usicomos.org/past-webinars/
https://usicomos.org/past-symposia/2020-symposium/
https://www.iccrom.org/projects/thematic-discussion-decolonizing-heritage
https://whc.unesco.org/en/conventiontext/
https://www.icomos.org/en/focus/our-common-dignity-initiative-rights-based-approach/79294-heritage-communities-and-human-rights-training-course-tallinn-september-2020
https://www.icomos.org/en/focus/our-common-dignity-initiative-rights-based-approach/79294-heritage-communities-and-human-rights-training-course-tallinn-september-2020
https://www.icomos.org/en/focus/our-common-dignity-initiative-rights-based-approach/79853-human-rights-and-cultural-heritage-training-november-2020
https://www.icomos.org/en/focus/our-common-dignity-initiative-rights-based-approach/79853-human-rights-and-cultural-heritage-training-november-2020
https://www.icomos.org/en/focus/un-sustainable-development-goals/87424-icomos-webinar-series-sdgwg-webinar-4-society-people-peace
https://www.icomos.org/en/focus/un-sustainable-development-goals/87424-icomos-webinar-series-sdgwg-webinar-4-society-people-peace
https://www.icomos.org/en/focus/un-sustainable-development-goals/87424-icomos-webinar-series-sdgwg-webinar-4-society-people-peace

