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Título da comunicação
Europa: memória e futuro do património cultural
Resumo
Valores, culturas e memórias constituem a base de uma Europa que deve caracterizar-se pela
“Unidade na Diversidade”, resistindo à fragmentação e à intolerância. Fora da lógica das
identidades fechadas, devemos construir realidades abertas e complexas, que não excluam
ninguém. O património cultural liga gerações, suscita complementaridades, cruza influências e
assenta na evolução histórica de encontros e desencontros – abrindo caminhos de diálogo e de
cooperação entre comunidades na Europa, mas também com outras culturas do mundo. Tratase de uma ponte entre o passado e o futuro, um processo contínuo de criatividade e inovação,
que assenta as suas raízes na evolução histórica e suplanta-a em nome de uma cidadania ativa
e responsável, do desenvolvimento sustentável e de uma sólida coesão social.
Quando celebramos os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, trata-se de
desenvolver o Plano de Ação para o Património Cultural; de reconhecer o Património como
uma prioridade; de criar pontes entre as dimensões local, nacional e europeia; de preservar e

transmitir o que é insubstituível; de investir na regeneração do Património com qualidade; de
promover o melhor conhecimento, a compreensão aprofundada e de aproveitar a
oportunidade que o momento atual nos reserva. A Nova Agenda Europeia para a Cultura não
pode ser confundida com uma cornucópia de meios financeiros usados sem critério nem
avaliação. O investimento na cultura, educação e ciência, considerando a coesão social e o
desenvolvimento sustentável, deve envolver cidades, campos, litoral, meio ambiente, turismo,
sustentabilidade, investigação, inovação e política digital. Estamos a referir a obrigação de
maior responsabilidade comum com a Convenção de Faro do Conselho da Europa, com a
Estratégia Europeia para o Património no Século XXI e com a Agenda das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável. As instituições europeias deverão reconhecer o património
cultural como prioridade estratégica, o que contribuirá para o urgente investimento para o
capital humano e cultural e para a promoção de valores universais como a cultura da paz.

