Unir as ONG do Património em Defesa da nossa herança comum

FÓRUM DAS ONG DO PATRIMÓNIO
28 de setembro de 2018
PROGRAMA
PROGRAMA PROVISÓRIO
(o programa pode sofrer alterações)
08.00-09.30h

Receção e registo dos participantes
Direção Geral do Património Cultural

09.30-10.00

Boas vindas e intervenção de abertura

Câmara Municipal de Alcobaça
Fórum do Património

10.00-10.45

Tema 1| AVALIAÇÃO DE UMA AÇÃO NO TEMPO

Rui Rasquilho (ADEPA)

Pertinências de um movimento associativo para
a salvaguarda do património.

Pedro Canavarro (AEDPHCS)

10.45-11.15

Pausa para café

11.15 -13.00

Tema 2| A AÇÃO DAS ONG
Identificar e definir iniciativas conjuntas, como,
por exemplo, campanhas de sensibilização da
opinião pública, elaboração e apresentação de
propostas de alterações legislativas tendo em
vista melhorar a salvaguarda do PCC, ações de
aplicação da legislação.

Moderador: Hugo O’Neill (APCA)
Orador convidado: Soraya Genin
Oradores:
# Fórum Cidadania LX: uma ação
transversal de cidadãos
# APPRUP e o seu papel na
necessidade de formação adequada
em intervenção no património

13.00-14.30

Almoço Livre

14.30-16.30

Tema 3| CONTRIBUTOS DAS ASSOCIAÇÕES

Moderador:
(ADEPA)

Definição de áreas onde os contributos das
associações devem ser tidos em conta: a sua
ação em processos de gentrificação e
turistificação; a sua contribuição para o
enquadramento dos trânsitos culturais; a

Orador convidado: Luís Raposo

Luís

Peres

Pereira

Oradores:
# APPA (Alfama) e o seu papel na
salvaguarda do património do centro

avaliação do impacto social do património.

histórico de Lisboa
# Centro Social de Coz e o seu
trabalho na valorização do Mosteiro
de Coz
# Associação de Defesa do
Património de Beja e a sua ação no
âmbito da programação do Ano
Europeu do Património Cultural
# Grupo de Amigos do Aqueduto do
Convento de Cristo

16.30-17.00

Pausa para café

17:00-17:30

AVALIAÇÃO E PREOCUPAÇÕES FUTURAS
Avaliação sobre a Declaração Final; Ações
desenvolvidas; Preocupações futuras.

17.30-18.15

Intervenção das associações presentes para:
apresentação de propostas, colocação de
dúvidas.

18.15

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Orador: Coordenador do Fórum do
Património

ONG

