World Monuments Watch de 2020
Sumário do programa e diretrizes de nomeação
O programa Watch
O World Monuments Watch é um programa global que usa a conservação de patrimônio
cultural para capacitar comunidades e melhorar o bem-estar das pessoas. Através do
patrimônio cultural, o programa busca aumentar a resiliência das comunidades, melhorar a
inclusão social e construir novas competências no campo da conservação do patrimônio
cultural e além. O World Monuments Watch de 2020 irá incluir 25 locais do mundo que
necessitam de medidas urgentes. Cada local contará uma história regional que possui um
significado global. Através do Watch, o World Monuments Fund irá fazer uma parceria com
entidades interessadas para, em conjunto, criar e implementar programas de conservação
direcionados — incluindo apoio, planejamento, educação e intervenções físicas nos edifícios
históricos.
Nomeações para o Watch
As nomeações para o World Monuments Watch de 2020 podem ser enviadas preenchendo um
formulário de nomeação on-line. O formulário de nomeação contém questões sobre o local
nomeado e o plano do nomeador para alcançar benefícios sociais tangíveis através da
conservação do patrimônio cultural.
Critérios de avaliação e seleção
As nomeações serão avaliadas com base nos seguintes fatores:





O potencial de melhorar as vidas das comunidades, conforme descrito abaixo;
O significado cultural do local nomeado;
A necessidade de ação urgente ou outras circunstâncias que tornem a ação oportuna;
A viabilidade da abordagem proposta.

Que tipos de nomeações estamos buscando?
As nomeações para o Watch de 2020 serão avaliadas pelo seu potencial de afetar positivamente
as vidas das comunidades. Mais especificamente, o World Monuments Fund está buscando
nomeações com o potencial de melhorar a inclusão social e construir novas competências no
campo da conservação do patrimônio cultural e além:
1) Nomeações com o potencial de aumentar a resiliência das comunidades e sua
adaptabilidade a mudanças. O World Monuments Fund está buscando abordagens que:
melhorem o vigor econômico e criem novas vagas de emprego e oportunidades de
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investimento através da regeneração dos locais que abrigam patrimônio cultural;
promovam a visitação sustentável para locais que abrigam patrimônio cultural; construam
novas coalizões entre grupos comunitários; estimulem um aumento na participação
social; promovam o uso sustentável da terra e dos recursos; busquem ajudar comunidades
a se adaptar aos efeitos das mudanças e do deslocamento, incluindo os efeitos atuais e
esperados pela mudança climática global; e outras.
2) Nomeações que têm o potencial de melhorar a inclusão social dando ênfase a narrativas
sub-representadas e através do engajamento genuíno com comunidades locais. Esse item
pode ser realizado de diversas maneiras: engajar as comunidades diretamente; oferecer
uma plataforma para participação em diálogos públicos e ajudar a ampliar vozes locais;
buscar oportunidades para tomadas de decisão mais participativas; melhorar o acesso a
recursos e oportunidades para grupos cujo acesso foi limitado anteriormente; e outras.
3) Nomeações que têm o potencial de construir novas competências entre profissionais e
organizações. Entre elas estão programas que buscam desenvolver as capacidades de
profissionais, estudantes, artesãos, técnicos e outros trabalhadores, e sua habilidade em
criar novos conhecimentos e acessar novas oportunidades. Elas também podem incluir
propostas que busquem ajudar organizações que atuam com patrimônio cultural a
engajarem as comunidades locais diretamente, bem como aprimorar a capacidade de
organizações fora do campo de conservação de patrimônio a incorporar a conservação ao
seu trabalho.
Tipos de locais
Locais que abrigam patrimônio cultural, de todos os tipos e de qualquer período cultural —
antigos e modernos — são elegíveis para inclusão no World Monuments Watch de 2020. Eles
podem incluir terrenos arqueológicos, edifícios cívicos, destinos comerciais ou de lazer,
residências, locais e edifícios religiosos ou sacros, estruturas industriais ou de engenharia,
jardins, parques, paisagens culturais e urbanas ou centros históricos de cidades.
Locais que foram nomeados ou incluídos em ciclos anteriores do programa Watch podem ser
nomeados novamente. Eles passarão pelo mesmo processo de seleção e análise, com ênfase
em como as circunstâncias que rodeiam o local mudaram no período de intervenção.
Requisitos e perfil do nomeador
Qualquer um pode nomear um local para o World Monuments Watch de 2020, incluindo
pessoas físicas e representantes de organizações da sociedade civil, grupos comunitários,
órgãos governamentais, instituições educacionais e outras entidades. Adicionalmente a
grupos cuja missão é a conservação do patrimônio cultural, o World Monuments Fund
incentiva organizações de vários setores compatíveis a enviarem nomeações para o World
Monuments Watch.

2

A aprovação do proprietário legal de um local não é necessária, mas os proprietários dos locais
selecionados serão notificados sobre sua inclusão antes do anúncio do World Monuments
Watch de 2020.
Durante e após os processos de nomeação, análise e seleção, e após o anúncio do Watch, será
necessária uma cooperação considerável entre os nomeadores e o World Monuments Fund.
Os nomeadores devem estar preparados para se corresponder diretamente com o World
Monuments Fund sobre a nomeação e para agir como o patrocinador oficial do local para sua
inclusão no World Monuments Watch de 2020. Nomeadores bem-sucedidos deverão fornecer
informações atualizadas sobre o local, facilitar a cobertura da mídia e a participação da
comunidade, além de colaborar com o World Monuments Fund para desenvolver atividades
programáticas.
Atividades e ciclo do programa
Ao longo de um ciclo de dois anos a partir de outubro de 2019, os nomeadores e os locais
selecionados para o Watch de 2020 terão inúmeras oportunidades de melhorar a comunicação,
fomentar o envolvimento e trabalhar para alcançar benefícios sociais.
Lançamento do ciclo
O anúncio do Watch é um importante evento de mídia que alcança um grande público ao redor
do mundo. O World Monuments Fund irá trabalhar para despertar a consciência internacional
a respeito dos 25 locais escolhidos através de veículos de notícias tradicionais, das mídias
sociais, do seu site e em coordenação com os nomeadores para ajudar nas iniciativas de apoio
local. Desta maneira, o Watch busca estimular um senso de urgência e encorajar a cooperação
de interessados.
Participação da comunidade através do Watch Day
Para catalisar ainda mais a participação e cooperação local, o World Monuments Fund irá
trabalhar com nomeadores para organizar o Watch Day, um dia de atividades com participação
da comunidade dedicado a construir suporte para iniciativas compartilhadas. No ciclo do
Watch 2020, serão disponibilizados U$2.500 para cada local como apoio às atividades do
Watch Day
Construindo um relacionamento
Através do ciclo Watch, o World Monuments Fund irá trabalhar com nomeadores e outros
interessados, incluindo grupos comunitários, para projetar e implementar intervenções
estratégicas que usam os métodos de conservação de patrimônio cultural para entregar
benefícios sociais tangíveis. Entre essas intervenções estão campanhas internacionais de
apoio, planejamento, pesquisa, educação, bem como intervenções físicas nos edifícios
históricos.
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Os orçamentos para essas atividades irão variar de U$5.000 a U$50.000, com a possibilidade
de alocação de recursos adicionais conforme a evolução do programa. Os nomeadores poderão
se beneficiar da atenção recebida pelos locais do Watch para alavancar suporte adicional
oriundo de inúmeras fontes, incluindo governos nacionais, regionais e municipais, fundações,
corporações ou outras organizações internacionais e doadores privados.
Como enviar uma nomeação
Para iniciar e enviar uma nova nomeação, siga os seguintes passos:
1. Leia essas diretrizes com cuidado e baixe-as para futura referência.
2. Crie novas credenciais de usuário para o formulário de nomeação do World Monuments
Watch de 2020 em https://fs3.formsite.com/wmwatch/2020/form_login.html
3. Preencha o formulário de nomeação respondendo às perguntas. Você poderá salvar suas
respostas e voltar ao formulário de nomeação para preenchê-lo mais tarde. Observe o
limite de palavras para cada pergunta.
4. Se esquecer sua senha, selecione “Esqueci a senha” na página de login do formulário de
nomeação.
5. Envie o formulário de nomeação clicando no botão “Enviar” na Parte J. Depois de enviar o
formulário preenchido, você poderá apenas visualizar seu formulário de nomeação; não
será mais possível modificar ou inserir novos dados.
As nomeações serão aceitas até sexta-feira, 1º de março de 2019, às 17h00 EST.
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