


Significa que o Bem a candidatar possui determinadas
características excepcionais, e únicas, a nível mundial,
seja do ponto de vista natural, seja do ponto de vistaseja do ponto de vista natural, seja do ponto de vista
cultural ou de ambos.



É um processo em que se demonstra à UNESCO
que um determinado Bem tem um valorque um determinado Bem tem um valor
excepcional e único a nível mundial, obedecendo a
condições de autenticidade e integridade.



Um processo de candidatura a Património Mundial
visa salvaguardar, valorizar e promover o Bem emvisa salvaguardar, valorizar e promover o Bem em
causa, os diversos aspectos que dele fazem parte, e
da região em que está inserido.





� 2001 – primeiras iniciativas visando a Candidatura da Arrábida a
Património Mundial

2004 – inclusão do Bem Arrábida na Lista Indicativa Portuguesa� 2004 – inclusão do Bem Arrábida na Lista Indicativa Portuguesa

� 2009, 15 de Abril - 1ª reunião da Comissão Executiva:

� Definição da Estrutura de Apoio para a elaboração da
Candidatura da Arrábida a Património Mundial;

� Decisão de reformulação da Candidatura para Património
Misto, de acordo com a recomendação da CNU.



Com a reformulação dos critérios de candidatura, a listagem dos 
mesmos passou a ser a seguinte:

Num total de 10 critérios constantes da Convenção do Património 

Mundial passaram a existir:
• 6 culturais  (i-vi)• 6 culturais  (i-vi)
• 4 naturais (vii-x)

O critério vi, referente ao património imaterial, de acordo com esta
Convenção, deve ser aplicado conjuntamente com outros –
culturais ou naturais.





� 2009, 18 de Setembro - formalização do Protocolo de
Colaboração AMRS-ICNB para a elaboração da Candidatura da
Arrábida a Património Mundial.

� 2010 – início dos trabalhos das especialidades� 2010 – início dos trabalhos das especialidades

� Março 2011 - Visita do Perito da UNESCO



Visita do Perito junto da UNESCO 
Gérard Collin

Março 2011



 

 

 

18 Fevereiro 2011

Aprovação por unanimidade, de 5
Projectos de Resolução (PCP,

 
 

Projectos de Resolução (PCP,
PEV, BE, PS e PSD) na Assembleia
da República de apoio à
Candidatura da Arrábida a
Património Mundial

19.10.2010 – Visita do GP PCP à Arrábida



DO VALOR ÚNICO E EXCEPCIONAL
DAARRÁBIDA



Al - Ribât

A individualidade geográfica da Arrábida e o seu relativo isolamento
conferiu a este lugar a dupla dimensão de um local de reflexãoconferiu a este lugar a dupla dimensão de um local de reflexão
mística e de defesa do território, de exercício simultâneo da
espiritualidade e de afirmação do poder militar – dupla dimensão
concentrada no termo árabe Ribât, a provável origem etimológica
do termo Arrábida.



Da paisagem

A Serra da Arrábida é um dos espaços naturais de
influência mediterrânea mais belos e significativos,
constituindo uma paisagem de excepcional valor estético.

A Arrábida é um local de fortíssima personalidade
paisagística, um limite, uma fronteira na terra do fim do

mundo, um cenário sagrado propício à contemplação.

Uma paisagem pintada por artistas, descrita por cronistas e
viajantes, cantada por poetas e escritores.viajantes, cantada por poetas e escritores.



Da arqueologia e da história

Os dados arqueológicos disponíveis permitem assinalar as primeiras
comunidades humanas neste território desde o Paleolítico Inferior, sendo também
expressivo o património arqueológico datável do Neolítico Final – Calcolítico, da
Idade do Bronze e da época Romana.

A Arrábida testemunha também diferentes períodos de ocupação muçulmana e
reconquista cristã do território, nomeadamente através da sua arquitectura militar.

Existem ainda exemplos notáveis de arquitectura civil e religiosa da Época
Moderna.



Do Lugar mágico e sagrado

Desde o Paleolítico Superior até à 
actualidade, 

A  Arrábida testemunha esta presença 
humana pontuando a sua paisagem com 

capelas, igrejas, ermidas, conventos, 
santuários, castelos, fortificações 

E também com manifestações antigas de 
religiosidade que continuam vivas na religiosidade que continuam vivas na 

actualidade: existem jazidas fósseis e pistas 
de dinossáurio mundialmente relevantes do 

ponto de vista científico com a 
particularidade única de estarem 

associadas à Lenda da Pedra da Mua e ao 
Santuário do Cabo Espichel.



Da geologia



Da Fauna

Outras grutas têm associada 
uma fauna particular, 

existindo várias colónias de 
morcegos em perigo de 

extinção, como por exemplo 
o morcego-rato-grande

(Myotis myotis) e o morcego-
de-ferradura-mourisco
(Rhinolophus mehelyi). 



Da Flora

A vegetação da Serra da Arrábida reúne uma série de especificidades que,
em conjunto, justificam a presença de comunidades vegetais únicas a nível
mundial, ricas em história evolutiva. Esta vegetação apresenta aspectos
exclusivos: o carrascal arbóreo – relíquia e único na Europa

Existem ainda duas espécies únicas de flora, dois endemismos arrabidenses:
Convolvulus fernandesii e Euphorbia Pedroi que surgem em matagais abertos
nos afloramentos rochosos entre o Cabo Espichel e o Cabo de Ares.



A Arrábida é ainda relevante a nível internacional no que diz respeito aos
ecossistemas marinhos. O Parque Marinho Luiz Saldanha é uma área de
elevada biodiversidade: zona de invulgar riqueza natural, sem paralelo a nível
europeu, na qual foi já identificada a presença de mais de mil espécies de fauna
e flora marinhas.

Do mar da Arrábida



Da excepcionalidade da obra conjugada entre 
o Homem e a Natureza



A Arrábida é uma unidade orgânica, inter-dependente, em que
património natural e cultural, material e imaterial, se encontram
indissoluvelmente ligados, uma identidade geográfica única e
excepcional que se pretende classificar e reconhecer como
Património Mundial Misto pela UNESCO.



Património Mundial e Turismo

A Convenção do Património Mundial é reconhecida como uma certificação internacional
sobre os valores de excepcionalidade de um Bem, levando-a a funcionar indirectamente
como elemento indutor da actividade turística nos sítios classificados.

Os locais classificados pela UNESCO como Património da Humanidade são actualmente
fortes pólos de atracção turística, sendo o turismo internacional associado ao património
natural e cultural o sector desta actividade que mais tem crescido.



Classificação como Património da Humanidade
O impacto no turismo

Apesar de não existirem dados oficiais da UNESCO é conhecido que a inscrição
de um sitio na Lista de Património Mundial coincide com um boom de visitação
nos anos imediatamente seguintes

Os valores de um sitio, ou seja, as razões pelas quais um local é classificado
são exactamente as mesmas pelas quais uma multidão de turistas passa a
visitar esse mesmo local



Classificação como Património da Humanidade
O impacto do turismo 

A visitação massiva acarreta sobretudo dois efeitos ao sitio classificado:

Efeitos positivos

•Potencia a produção de recursos económicos
• Gera uma esfera de público transnacional
• promove o crescimento económico e cultural local e regional



Efeitos negativos

• Pode gerar dificuldades do ponto de vista da protecção e conservação

• Pode tornar a fruição dos locais menos agradável 

• Em casos de grande impacto pode conduzir à desclassificação do local como Património 
Mundial caso sejam adulteradas as condições de integridade dos valores 

Classificação como Património da Humanidade
O impacto do turismo



O turismo torna-se um elemento-
chave no planeamento e gestão
de um local classificado como
Património Mundial

Classificação como 
Património da Humanidade

A relação entre património mundial
e turismo é dinâmica e pode
envolver valores conflituantes,
devendo ser gerida de forma
sustentável.



Classificação geral:

• Mercado generalista de pacote de viagens

• Mercado independente de viagens

• Mercado especializado de viagens

Os mercados de turismo internacional



O sector em crescimento

• Ecoturismo

• Turismo de Aventura

Os mercados de turismo internacional
Os especializados

• Turismo de Aventura

•Turismo Cultural

•Turismo de património (funde ecoturismo e 
turismo cultural)



O Turismo Sustentável

Um novo conceito - transversal a todos os segmentos do mercado. É definido 
como o “novo turismo”

Turismo sustentável é aquele que satisfaz as necessidades/expectativas dos 
turistas actuais e das regiões visitadas simultaneamente protegendo e gerando 
oportunidades para o futuro.

Os recursos/valores são geridos de forma a que as necessidades económicas, 
sociais e estéticas sejam cumpridas mantendo a integridade cultural das 
populações, dos processos ecológicos essenciais e da biodiversidade.



Candidatura  Arrábida Património Mundial 
Plano de Gestão

Os vários actores do território devem participar na construção e discussão pública 
do dossiê da candidatura:

• na definição do tipo de turismo que desejamos para a Arrábida e o seu 
património classificado 

• na seu planeamento e gestão

• na sua monitorização e ajuste 


