
 
  

Fórum de Ecomuseus e Museus Comunitários  
Conferência  Geral  do ICOM 2016 

 
Tema central : Museus e paisagens culturais 

Chamada para comunicações  
 
Vocês estão convidados a contribuir para o Fórum de Ecomuseus  e Museus Comunitários  que se 
realizará durante a Conferência Geral do ICOM de 06 a 08 de julho, com o envio de comunicações 
apresentando projetos, experiências, e reflexões sobre o tema da Conferência «  Museus e 
Paisagens Culturais »  
As comunicações podem também se referir ao “Documento strategico” dos Ecomuseus italianos que 
está disponível no site http://www.ecomusei.eu/?page_id=1038  
 
As comunicações podem abordar projetos e realizações que :  

− Explorem, mapeiem ou interpretem paisagens e /ou opatrimônio natural e cultural  
− Envolvam pessoas : cidadãos, moradores, turistas e caminheiros, famílias, pesquisadores, 

imigrantes 
− Interpretem, construam, difundam, promovam, protejam, salvaguardem, conservem, 

restaurem, recriem, transformem, controlem  ou orientem a mudança  dde paisagens e/ou de 
patrimônio natural e cultural que fazem parte de ecomuseus e museus comunitários 

− Abordem atividades  relativas:  
• ao bon uso da paisagem e do patrimônio comunitário para o desenvolvimento local 

sustentável 
• à pesquisa e à documentação : arquivos, bibliografias, pesquisa de campo, 

inventários e catálogos do patrimônio cultural , etc 
• à comunicação  nos ecomuseus  
• à educação  e à interculturalidade  nos ecomuseus 
• a eventos como festas, conferências, publicações, festivais, espetáculos históricos, 

promoção de produtos locais sobre o tema «  museus e paisagens culturais » 
 
Procedimentos para submissão  de contribuições: 
Envio prévio de resumos em inglês, espanhol ou francês pelo site info@ecomusei.eu, para 
revisão e seleção por um júri de experts  
Textos :  maximo 300 palavras 
Imagens : maximo de 3 imagens  com  legendas, totalizando um máximo de 3 Mo 
Data limite de envio de  resumos : 15 março 2016 
Os resumos serão examinados pelo júri e os autores serãoo contactados antes do final do mês 
de março.  
 
Cada resumo deve ser acompanhado das seguintes informações: 

• Título da comunicação 
• Nomes, endereços e qualificações profissionais do autor ou dos autores (Máximo de 200 

palavras) 
• Palavras - chaves 

 
As contribuições são voluntárias  e não dão lugar a nenhuma remuneração. Elas incluem uma 
autorização para publicação. 
 
Para qualquer informação sobre essa Chamada para Comunicações e sobre os procedimentos da 
submissão, solicita-se contactar agenda21@comune.parabiago.mi.it   
 
Todas as propostas submetidas serão examinadas em conformidade por um  painel de experts do 
Fórum de Ecomuseus, composto de representantes dos ecomuseus italianos  e de experts 
estrangeiros de nível internacional. 
Os resumos aceitos serão publicados no site web do Fórum. 
Todas as comunicações aceitas serão publicadas no site www.ecomusei.eu e/ou em  CD/DVD. Em 
função da disponibilidade de tempo, o maior número possível de comunicações poderão ser 
apresentadas oralmente em sessão, nos dias 6  ou 7 de julho.  


