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A preservação, valorização e promoção dos Pa-

trimónios Mundiais, que constam da lista da 

UNESCO, e a evolução socioeconómica das re-

giões onde se inserem, podem ser potenciadas 

num quadro de cooperação entre povos, regiões 

e nações. 

Porque estamos no Ano Europeu do Desenvolvi-

mento, imbuídos de um espírito de cooperação, 

convidam-se os Deputados Portugueses ao Par-

lamento Europeu a refletir no Douro a problemá-

tica subjacente ao tema deste fórum.

Atendendo a que a cooperação entre os povos, 

as regiões e as nações é uma das missões das 

organizações internacionais, convidam-se para 

esta iniciativa algumas entidades nacionais e in-

ternacionais, personalidades e representantes de 

Sítios Classificados para debater a importância 

do Património Cultural e Natural, o papel das Ge-

rações e o Desenvolvimento Humano.

Procura-se atingir os seguintes objetivos: 

1. Promover uma reflexão sobre os efeitos eco-

nómicos e sociais decorrentes da atribuição do 

estatuto de Património Mundial;

2. Partilhar experiências sobre os processos lo-

cais e regionais de desenvolvimento em torno dos 

Sítios Classificados;

3. Analisar as possibilidades de criação de redes 

de trabalho à escala internacional envolvendo Sí-

tios com idêntica tipologia.

Público-alvo:

• Associações

• Administração central e local

• Gestores de Projeto

• Profissionais dos setores do Turismo,                         

Hotelaria e Restauração

• Agentes Culturais e de Animação Turística

• Empreendedores

• Docentes, Investigadores e Estudantes
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09h00 - Receção aos participantes 

09h30 - Sessão de Abertura
António Fontaínhas Fernandes, Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Dour

Emídio Gomes, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte

Clara Cabral, Responsável pelo setor da Cultura na Comissão Nacional da UNESCO

Rui Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real

* Apresentação do Fórum a cargo de Paula Castelar

10h00 - Estratégias de Valorização Económica do Alto Douro Vinhateiro 
Orador: João Rebelo e Lina Lourenço, Professores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro

Apresentação do estudo coordenado pelo Professor João Rebelo (UTAD), enquadrado na problemática 

da “preservação, valorização e promoção” do Bem Alto Douro Vinhateiro. Os objetivos do estudo são: 

conhecer, debater e comunicar o valor económico do património do Alto Douro Vinhateiro e estabelecer 

estratégias de valorização e promoção do mesmo.

10h30 - Coffee break

11h00 - Mesa redonda - Cooperação entre Povos, Regiões e Nações
Representantes de Sítios Classificados: Portugal, Europa e Resto do Mundo

Moderador: Embaixador Lauro Moreira

Oradores: Clara Cabral (Comissão Nacional da UNESCO), Sónia Ramos (Alto Douro Vinha-

teiro, Portugal), Jair Fernandes (Cidade Velha, Cabo Verde), Miguel Lage (Las Médulas, Espa-

nha), Luisa de Marco (Portovenere, Cinque Terre e Isole, Itália), Isabelle Longuet (Val de Loire 

entre Sully-sur-Loire et Chalonnes, França), José Marques (Cebu, Filipinas)

Em formato de apresentação-debate, alguns dos representantes da futura rede de cooperação vão 

apresentar as suas experiências, projetos e debater as linhas de orientação para uma futura coopera-

ção internacional entre os países em referência. 

12h30- Momento Cultural
Apresentação por Laurent Filipe de quatro pequenos excertos (poemas e prosas) alusivos ao Douro.

13h00 - Intervalo para almoço
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14h30 - Conclusões dos Encontros de Reflexão Sobre o Douro 
Orador: Artur Cristovão (UTAD)

Apresentação das conclusões dos quatro Encontros de Reflexão Sobre o Douro e o Património da Hu-

manidade: “O Douro em Mudança”, “Patrimónios e Recursos Durienses”, “O Douro e o Turismo” e “As 

Políticas e as Instituições no Douro”.

15h30 - Património e Desenvolvimento no quadro do Ano Europeu 
do Desenvolvimento
Oradores: Pedro Silva Pereira (Deputado ao Parlamento Europeu), Adriano Sousa (Câma-

ra Municipal de Vila Real) Catherine De Zuttere (ERU asbl), Luzia Oca González (UTAD),              

Domingos Lopes (UTAD), Paulo Costa (MMADV)

Moderador: Francisco Diniz (UTAD)

Porque estamos no Ano Europeu do Desenvolvimento, urge perceber quais as políticas e programas      

europeus que fomentem a preservação, valorização e promoção da riqueza histórica, cultural,  ambien-

tal e socioeconómica das regiões, assim como as formas de cooperação para o desenvolvimento em 

que a União Europeia está envolvida. São apresentados casos de estudo e projetos como pontos de 

partida para o debate. 

17h00 - Coffee break

17h30 - Apresentação: “O Douro de Miguel Torga numa perspetiva musical”
Oradores: Eduarda Freitas e Fernando Lapa

Como um bom exemplo de valorização dos ativos culturais, apresentar-se-á um produto inovador e 

diferenciado com base num dos maiores vultos culturais durienses, como é o caso de Miguel Torga. A 

ideia de escrever uma peça musical - ópera - tendo como base a obra de Miguel Torga, em especial, os 

Contos e Novos Contos da Montanha, surge da vontade de dar o devido valor a uma região tantas vezes 

esquecida no panorama nacional, desmistificar a ideia que há espetáculos só para algumas faixas da 

sociedade e originar um produto inovador e atrativo de novos públicos-alvo à região duriense.

18h00 - Encerramento
António Ponte, Diretor Regional da Cultura do Norte 

António Martinho, Presidente da Douro Generation - Associação de Desenvolvimento
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“World Generation Project” (WGP) promovido 

pela Douro Generation - Associação de Desen-

volvimento e a Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro, é uma iniciativa para a cooperação 

entre os povos, as regiões e as nações na orga-

nização de atividades conjuntas. O seu objetivo 

é fomentar a preservação, a valorização e a pro-

moção da riqueza histórica, cultural, ambiental 

e socioeconómica das regiões, em especial dos 

Patrimónios Mundiais, e contribuir para dar res-

posta aos Objetivos de Desenvolvimento do Mi-

lénio, com uma clara preocupação de envolver 

todas as Gerações, dos 8 aos 80, proporcionan-

do a partilha de saberes e pontos de vista.

 

No Douro, tal como noutros Sítios Património 

Mundial, o WGP pretende reforçar a dinâmica 

das atividades ligadas ao Turismo, às Indústrias 

Criativas, à Agricultura e outras atividades emer-

gentes, como, por exemplo, a Economia Digital, 

e potenciar a capacidade crítica e inovadora dos 

atores socioeconómicos da região.

Todo este espaço – Patrimónios Mundiais – con-

serva, quer nos saberes práticos e nas vivências 

das populações, quer na materialidade das suas 

paisagens culturais e naturais, um repositório 

significativo de referentes intergeracionais intan-

gíveis que enriquecem todo o património – o pa-

trimónio material e imaterial dos territórios e das 

comunidades. 

Impõe-se, portanto, que o WGP contribua para 

manter o património vivo e seja impulsionador de 

desenvolvimento e de atratividade.

Pretende-se, pois, contribuir na gestão da região, 

valorizando a interação entre os cidadãos e as 

entidades, estabelecendo parcerias de âmbito 

regional, nacional e supranacional, designada-

mente com outras regiões que mereceram a clas-

sificação de Património Mundial ou cujas neces-

sidades de desenvolvimento sejam semelhantes.

O WGP é um projeto de dinamização que tem 

como principais objetivos:

• Promover o interconhecimento (de pessoas, 

instituições, organizações, projetos), a troca de 

ideias e a identificação de boas práticas;

•  Estimular as interações, o trabalho em rede e a 

coesão territorial;

• Promover e dinamizar as atividades económi-

cas e sociais;

• Proporcionar o encontro dos países da rede 

“World Generation”, através da participação de 

representantes dos Patrimónios da Humanidade;

• Debater e partilhar as experiências dos países 

participantes;

• Promover programas de educação, cultura, am-

biente e de voluntariado, em especial da UNESCO.

Património, Ciência e Cultura  
Nações e Gerações   

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio
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