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O QUE É PATRIMÓNIO?

Fonte: UNESCO e ICCROM. 2003

Património Cultural Património Natural 

Património Tangível Património Intangível Tangível & Imóvel

Imóvel Móvel

Música

Dança

Literatura

Teatro

Tradições orais

Saber fazer

Artesanato

Cerimónias 

culturais/religiosas

etc.

Reservas naturais e 

marítimas com interesse 

ecológico

Formações geológicas

Paisagens de excepcional 

beleza natural

etc.

Obras arquitectónicas 

Monumentos

Sítios arqueológicos 

Centros históricos 

Grupos de edifícios

Paisagens culturais

Parques e jardins 

históricos

Jardins botânicos

Arqueologia industrial

etc.

Espólio de museus 

Espólio de igrejas

Bibliotecas

Arquivos

etc.

O património é o legado que recebemos do passado, vivemos no presente e 
transmitimos às futuras gerações. 



DESAFIO: QUE PERIGOS EXISTEM?

Source: UNESCO e ICCROM. 2003
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Sismo, Erupção vulcânica 
Tornado, Furacão, 

Relâmpago, Granizo, 
Tempestades, Cheias, etc. 

Infiltrações de água, 
Corrosão, Clima, Poluição, 

Luz, Sais dissolvidos, Micro-
organismos, Vegetação, 

Animais (insetos, pássaros, 
roedores), Pó, etc. 
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Incêndio, Guerra, Obras, 
Roubo, Tráfico ilegal, 

Desenvolvimento urbano, 
Vandalismo, Fanatismo, 

etc. 

Vibrações, Turismo, Graffiti, 
Abandono, Negligência, 

Ignorância, Falta de 
legislação adequada, Falta 

de manutenção, etc. 

 CAUSAS HUMANAS  

 



Os perigos devem ser analisados caso a caso, de acordo com as características
do território (por ex., sismos, inundações, roubo, guerra, incêndios,
temperaturas elevadas, degradação, humidade, abandono, terrorismo,...)

Como determinar que perigos são relevantes?

Análise de registos históricos para determinar com que frequência um
certo perigo tem ocorrido (algo que ocorre frequentemente e provoca
danos e perdas deve ser considerado numa análise de risco)

Análise das potenciais consequências de certos perigos (algo que não
é muito frequente mas que pode causar danos e perdas graves deve
ser considerado numa análise de risco)

Que perigos provocam risco?

DESAFIO: QUE PERIGOS SÃO RELEVANTES?



Após uma catástrofe, somos geralmente confrontados
com a ocorrência de perdas patrimoniais irreversíveis. 

Introdução
DESAFIO: QUANTIFICAÇÃO DE PERDAS EM PATRIMÓNIO

Nos bens culturais, a gestão eficaz dos riscos é complexa devido à falta de informação
acerca desses bens e à dificuldade em calcular um valor que será associado às perdas

e danos



DESAFIO: QUAL O VALOR DO PATRIMÓNIO?

O património possui diferentes valores: 

O valor probatório; o valor histórico; o valor artístico ou estético;  o valor 
de ser único; o valor para a comunidade; o valor de mercado; etc

Mona Lisa

Como se quantifica o seu valor?
E quanto é a perda de valor?

Quando foi para os USA em 1962, o valor seguro
foi de 100 M$... Mais do que 775 M$ hoje... 
(maior valor de seguro feito para uma pintura)

Mas é este o Valor da Mona Lisa?



Templo romano de Évora

Qual o seu Valor?



Templo Romano de  Évora

Qual o seu Valor?
E quanto do seu Valor se perdeu?



Transformar esse
conhecimento

Conhecimento
Informação e dados acerca do 
património (inventários, estado
de conservação, …)

Indíces de vulnerabilidade
e/ou de risco

DESAFIO: O CONHECIMENTO



Parte das perdas pode ser evitada através de medidas preventivas
adequadas integradas no planeamento de emergência…

… mas é necessário definir que informação multidisciplinar é fundamental 
para definir ações que levem à mitigação do risco e INVESTIR na PREVENÇÃO 
(nem todas as medidas de mitigação de riscos requerem grandes recursos)

DESAFIO: A PREVENÇÃO



DESAFIO: VISÃO GLOBAL

Estabelecer políticas de mitigação do risco para edifícios e conteúdos patrimoniais
em função dos perigos potenciais a que estão expostos e dos seus efeitos

esperados com municípios, direções de cultura, bombeiros e proteção civil

 



Fichas de recolha de informação e tratamento de dados para análise
de risco

Bases de dados onde verter a informação

Formação na gestão de riscos:

Identificação dos perigos (slow-risk, antrópicos, … catastróficos)

Uniformização de conceitos

Identificar bens (inventariar)

NOTAS FINAIS

Atualização cíclica da informação

Avaliação cíclica dos riscos

Desafios:

para gestores e trabalhadores do património


