
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2021.2023 DATA: 11/08/22 a 13/08/2022 

Dados do autor do relatório:  

Nome:   Emmanuelle de Assis Silveira                 Cargo:  Conselheira Estadual 
Documento nº: CAU BR A-44797-8    Tipo de documento:  carteira do conselho de arquitetura e urbanismo 

Dados da viagem: 
 
Evento:         9° Encontro Brasileiro das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio Mundial   Local:  Diamantina 

Data de início:     11/08/2022                       Data de término:  13/08/2022 

 

Justificativa da viagem:   

 

Representar o CAU/MG do 9° Encontro Brasileiro das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio 

Mundial, a ser realizado em Diamantina de 11 a 13 de agosto.  

 



 

 

Descrição das atividades realizadas no evento:  
 

O tema central do encontro foi “Encontro Brasileiro das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio 
Mundial”.  
 
https://cidadeshistoricas.cnm.org.br/ 
 
Destaque para as mesas: 
 

• O reconhecimento pela FAO/ONU do Sistema Tradicional dos Apanhadores e Apanhadoras de 
Sempre Vivas como Patrimônio Agrícola Mundial: em 2020 a ONU reconheceu o sistema agrícola 
dos Apanhadores de Flores Sempre Vivas como Patrimônio Agrícola Mundial (SIPAM);  

 

• Promoção do Patrimônio Cultural: dinamização das cadeias produtivas e atividades econômicas; 
 

• A Casa das Histórias de Salvador: inovação e investimento no turismo cultural; 
 

• O papel da cultura para o desenvolvimento do turismo sustentável: o desafio da criação de 
indicadores para a gestão inteligente de destinos patrimônios mundiais e as contribuições do 
Projeto Auditorium. 

 
https://www.pesquisa.secult.mg.gov.br/index.php/993377?lang=pt-BR 
 

 

   
 
 

 
 
 

https://cidadeshistoricas.cnm.org.br/


 

 

 
 

   
 

 
Avaliação do evento: 
 

O encontro contou com mesas expositivas, ausência de debates. 
 
Eventos como esse nos reforça a importância da presença do CAU-MG junto a sociedade, para 
divulgação e encaminhamentos futuros, no que diz respeito a pensarmos juntos, os rumos do nosso 
patrimônio cultural como um tema transversal a cultura e ao turismo. Divulgar boas práticas que 
transformam as cidades, tornando-as mais saudáveis e acolhedoras para seus habitantes e visitantes, 
não só nos núcleos históricos de MG, mas em todas as regiões do Brasil. 
 
Declaro que as informações são verdadeiras.  

 
Data: 13/08/22                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 

 


