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“A variedade das paisagens da América Latina é um friso monumental de
céus, pegadas e penumbras incandescentes”
Carlos Pellegrino, Uruguay
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas a sociedade latino-americana tem tomado consciência de que os avanços tecnológicos e a pressão
populacional sobre o território representam uma problemática para a preservação e valorização de numerosos recursos de
caráter natural e cultural. Entre estes se destaca a paisagem, como uma manifestação da qualidade ambiental, de valores
naturais, culturais, históricos, urbanos e econômicos, como condicionante do valor do solo e indicador influente na vida
dos moradores.
1

A celebração da Convenção Europeia da Paisagem e a posterior ratificação por parte de 37 países posicionaram a
paisagem como uma variável fundamental para o bem-estar coletivo e destacaram a necessidade de gerenciar e
administrar o território com os instrumentos técnicos e culturais da proteção e desenvolvimento da paisagem, em todas as
escalas e âmbitos, desde áreas urbanas densamente povoadas, regiões urbanas, espaços urbanos abertos, espaços
remanescentes e suburbanos, cenários da vida cotidiana, assim como lugares de alto valor patrimonial, tangível e
intangível, cênico e de significância natural.

O desenvolvimento econômico acelerado, impulsionado por uma visão setorial e especializada do território, durante a
segunda metade do século passado e este, até agora, junto com outras particularidades da atividade regional, tem causado
sérios problemas ambientais com efeito negativo sob a paisagem da região.
Cada vez mais se percebe a urgente necessidade de estimular, através de iniciativas globais, regionais e locais, uma
resolução que reconheça e posicione a paisagem como o objetivo primordial no planejamento e na realização de um
desenvolvimento sustentável, que envolve uma abordagem integrada na valorização do território. Não menos importante é
a visualização do trabalho sobre a paisagem como um instrumento para a proteção do passado, para a configuração do
futuro, e para o reconhecimento das conexões vitais entre a natureza, a cultura, o patrimônio, o governo, as pessoas, a
saúde e a economia.
1 Os Estados Membros do Conselho de Europa assinaram o primeiro tratado regional sobre a proteção das paisagens na cidade de Florência no dia 20 de outubro do ano

2000. O primeiro de março do ano 2004 entrou em vigor o Convenio Europeu da Paisagem, primeiro acordo assinado pelos países membros do Conselho da Europa,
encaminhado especificamente à proteção, gestão e ordenamento das paisagens europeias.
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A América Latina, uma região de reconhecida diversidade geográfica natural e cultural, é por excelência um território
paisagisticamente rico. Esta grande riqueza, somada a sua exuberante biodiversidade, oferece aos seus habitantes um
entorno vigoroso, que aparentemente não necessitaria de esforço algum para ser desfrutada e salvaguardada. Este é
certamente um dos motivos pelos quais, até recentemente, não havia se fortalecido na região o interesse pelo cuidado com
a paisagem.
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O QUE É A INICIATIVA LATINO AMERICANA DA PAISAGEM?
A Iniciativa Latino americana da Paisagem (LALI, iniciais em inglês) é uma declaração de princípios éticos fundamentais
para promover o reconhecimento, valorização, proteção, gestão e planejamento sustentável da paisagem latinoamericana, mediante a adoção de convenções (leis- acordos, decretos, normas) que reconheçam a diversidade e os
valores locais, nacionais e regionais, tanto tangíveis quanto intangíveis, assim como os princípios e processos pertinentes
para sua proteção.

A presente proposta baseia-se nas discussões em prol de uma Convenção Internacional da Paisagem em reuniões
2
convocadas pela UNESCO e pela Federação Internacional de Arquitetos Paisagistas (IFLA, iniciais em inglês) e da
Convenção Europeia da Paisagem (ELC, iniciais em espanhol). Esta proposta pretende convocar os órgãos
governamentais, sindicatos, instituições e sociedade civil para:
—
—
—
—

estabelecer políticas específicas relativas a paisagem
integrar a paisagem, com a sua devida importância, nas políticas públicas setoriais (infraestrutura e mobilidade,
produção, exploração de recursos, energias renováveis, saúde, turismo, desenvolvimento urbano e habitação)
fomentar políticas e participar em programas internacionais relativos à paisagem, favorecendo a cooperação regional
e multinacional
Incentivar o trabalho para o projeto e planejamento da paisagem através de marcos institucionais, multidisciplinares e
transdisciplinares

2 Paris 25 e 26 de outubro do ano 2010; Experts Meeting on na International Landscape Convention, UNESCO Headquarters, e Paris, 18 e 19 de abril do ano 2011; The

International Protection of Landscapes, UNESCO Headquarters.
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Para este fim, considerando que a paisagem é um todo, onde se concebe o ser humano como um ator integral na sua
formação e transformação, é imperativo reconhecer a responsabilidade desta geração com as futuras, porque as
atividades econômicas voltadas à rentabilidade do território, a curto prazo, e que desconhecem o valor da paisagem,
esgotam os recursos naturais e destroem irreversivelmente as riquezas paisagísticas da região.
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—
—
—
—

ambiental
incorporar a participação cidadã nas atividades de gestão da paisagem
promover o conhecimento e a valorização da paisagem por parte dos diversos grupos populacionais
integrar a proteção dos bens paisagísticos ao planejamento urbano e regional
reconhecer o papel fundamental da paisagem e da arquitetura da paisagem para fornecer respostas globais a qualidade
de vida das pessoas

A LALI propõe, em particular, realizar acordos de políticas binacionais e multinacionais sobre a conservação, a proteção, a
gestão e a recuperação de unidades de paisagem localizadas em zonas fronteiriças.
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— promover planos e programas de conservação, restauração e manutenção da paisagem
— instrumentar a política da paisagem na ordenação do território
— fazer que a valorização da paisagem, seja um dos pilares da política cultural, da requalificação urbana e da recuperação
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PARA UMA CONVENÇÃO INTERNACIONAL DA PAISAGEM (ILC)
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PARA UMA CONVENÇÃO INTERNACIONAL DA PAISAGEM (ILC)
1.1. ANTECEDENTES
No contexto internacional, na já mencionada reunião convocada pela UNESCO e da IFLA, participaram 23 especialistas,
entre os quais havia advogados, geógrafos, planejadores, engenheiros, biólogos, antropólogos, arquitetos, ecologistas,
arquitetos paisagistas e urbanistas, representantes de vários lugares do mundo. Também representantes de ONGs como
ICOMOS, da IUCN, ICCROM, IFLA, ISOCARP, UIA, RECEP-ENELC, FIDIC e outras organizações, como o Conselho da
Europa.
A proposta foi apresentada ao Conselho de Administração da UNESCO, em maio de 2011. Ainda que não tenha sido
aprovada pelo Conselho da UNESCO, o nível de apoio a esta importante e vital iniciativa é tal, que sua adoção é uma questão
de tempo. Já que a proposta contribui para promover o desenvolvimento sustentável, a adoção está prevista para 2013.

A Federação Internacional de Arquitetos Paisagistas (IFLA) propõe-se promover e recomendar o desenvolvimento de uma
Convenção Internacional da Paisagem (ILC) diante da UNESCO. A LALI, em apoio à Convenção Internacional da Paisagem,
faz o mesmo na América Latina e promoveu a estabelecimento ou renovação das Cartas Nacionais da Paisagem em
diversos países: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, México, Peru, Uruguai e Venezuela. (Ver
Anexo 2).

1.2. EXPECTATIVAS
A ILC centra-se na relação que as populações experimentam com o desenvolvimento e preservação da paisagem, moldada
por ideias, materialidade e cultura. Isso a coloca num lugar diferente de outros instrumentos, de natureza puramente
científica ou territorial, de proteção do patrimônio cultural ou de ambientes naturais, como alguns dos mencionados nos
antecedentes. Portanto, a expectativa central da ILC é a realização de um instrumento motor das transformações na
maneira de reconhecer e avaliar a importância significativa da paisagem para a sociedade, e uma série de atividades em
prol da paisagem, que se materializem na potencialização dos seus atributos locais.
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Além disso, nessa reunião, e durante o desenvolvimento da LALI, foram consideradas numerosas convenções, acordos e
iniciativas, em curso por iniciativa de diferentes lideranças desde 1962. Alguns desses temas relacionados e outros
específicos com relação à paisagem. (Ver Anexo 1).
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—
—
—
—
—

oferecer inspiração por meio de princípios e diretrizes
incentivar o trabalho através de quadros institucionais, geográficos, multidisciplinares e transdisciplinares
exercer liderança no posicionamento da paisagem
compartilhar e premiar boas práticas
tratar todas as paisagens: rurais e urbanas, naturais e antrópicas, que sofreram intervenções, preservadas, protegidas
e degradadas.

1.4. DEFINIÇÕES
Para os fins do ILC e no quadro da reunião de especialistas, em Paris, em abril de 2010, os especialistas propõem a
seguinte definição de paisagem como base para um novo instrumento jurídico:
3

Paisagem: "a paisagem é definida como um espaço-tempo resultado de fatores naturais e humanos, tanto tangíveis como
intangíveis, que ao ser percebido e moldado pelas pessoas, reflita a diversidade das culturas".
A Convenção Europeia da Paisagem a define como "qualquer parte do território tal e qual seja percebido pela população,
cujo caráter seja o resultado da ação e da interação de fatores naturais e/ou humanos”.
3 O Comitê da LALI está fazendo um glossário desde a região latino-americana que reflita nossa identidade e seja original para ser incluída neste documento.
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1.3. ENFOQUE E NÍVEIS DE INTERVENÇÃO
A ILC procura estimular um olhar mais integral e democrático para reconhecer a paisagem como uma ferramenta holística
para a planificação, a gestão e a criação de desenvolvimentos sustentáveis que reconheçam as ligações vitais entre o
governo, a população, a cultura, saúde, economia e desenvolvimento Para este fim, foi acordado que a convenção, além de
uma ferramenta específica e aplicável, deveria:
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Iniciativa Regional da Paisagem: proposta ou estratégia que serve de origem, nesse caso, para promover o
reconhecimento, a valorização, a proteção, o planejamento e a gestão sustentável da paisagem, levando à declaração e ao
reconhecimento da diversidade e dos valores das diferentes paisagens latino-americanas, mediante o cumprimento de
objetivos específicos.
Cartas da Paisagem: As cartas da paisagem são instrumentos de consulta de acordos entre agentes de um território que
visam promover ações e estratégias de reconhecimento, valorização, planejamento e gestão da paisagem.
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Convenção Internacional Paisagem: O Convenio Internacional da Paisagem (ILC), seria um tratado internacional que
promove o papel que a paisagem desempenha pelo seu interesse geral nos campos cultural, ecológico, ambiental e social.
A meta é incentivar uma aproximação mais integrada e democrática que estabeleça a paisagem como uma ferramenta
holística para o planejamento, a gestão e criação de um desenvolvimento sustentável.

Pág.
10

a iniciativa latino-americana da paisagem
the latin american landscape initiative (lali)

©Orquidorama, Medellín

A INICIATIVA LATINO-AMERICANA
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A INICIATIVA LATINO-AMERICANA

2.1. DECLARAÇÃO
Os signatários do presente documento, em comum acordo, reconhecem que a paisagem:
1. É um recurso excepcional, frágil e perecível.
2. É o cadinho dos conteúdos intangíveis das comunidades latino-americanas.
3. É um bem cultural, social e ambiental que representa a integração e a comunicação com o passado de nosso povo e
define seu futuro.
4. É um valor de referência e controle das transformações, pela sua associação com a memória ancestral coletiva e os
significados culturais, naturais e simbólicos que contem.
5. É um direito que todas as pessoas devem desfrutar, o qual gera compromissos e responsabilidades.

2.2. PRINCÍPIOS
No contexto dos valores de responsabilidade ambiental e social, equidade, consciência ecológica e inserção construtiva
nas dinâmicas globais, os seguintes princípios regem esta iniciativa:
1. A paisagem é uma componente fundamental do patrimônio natural e cultural, contribuindo para o bem-estar humano,
para a felicidade, para a formação de culturas locais e para a consolidação da identidade nacional.
2. A paisagem é um agente fundamental na preservação dos estilos de vida e no sentido de pertencimento.
3. A paisagem tem um papel importante de interesse público que constitui um recurso favorável à geração de emprego e
criação de novas tecnologias.
4. A paisagem, na sua visão integral, participa no objetivo geral de alcançar a sustentabilidade e está intrinsecamente
ligada às mudanças climáticas.
5. A paisagem não reconhece fronteiras e é um complexo, integrador entre países limítrofes.
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Neste quadro, os signatários latino-americanos se comprometem a desenvolver e colocar em prática as propostas da
presente iniciativa. Declaram sua responsabilidade na condução da planificação, do desenho e da gestão da paisagem sob
os seguintes princípios, objetivos, campos de ação e desafios.
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1. Preservar, com a adoção das medidas de proteção da paisagem, o direito dos cidadãos a viver num entorno
culturalmente significativo e garantir o acesso e a possibilidade de desfrutar do mesmo;
2. Favorecer a evolução harmoniosa da paisagem de acordo com os conceitos de utilização racional do território, de
funcionalidade dos ecossistemas e de desenvolvimento urbano sustentável.
3. Considerar o impacto na paisagem de qualquer atuação de ordenação e gestão do território, e avaliar o impacto das
edificações e outras intervenções (florestamento, mineração, novas produções e usos) na paisagem.
4. Promover a educação e profissionalização em matéria de paisagem.
5. Incentivar a participação, nas políticas da paisagem, dos agentes sociais, profissionais e econômicos, especialmente
dos sindicatos profissionais, das universidades, das associações e dos representantes de organizações empresariais e
sindicais.
6. Cooperar com os distintos órgãos públicos no estabelecimento das políticas e na implementação do planejamento da
paisagem.
7. Promover a coordenação das iniciativas públicas e privadas na tomada de decisões sobre a paisagem, na adoção de
instrumentos e no impulso de atuações sobre a paisagem.
8. Admitir que no turismo sustentável, a paisagem deve ser visto como um dos componentes que permitem o
desenvolvimento cultural e econômico das diversas regiões da América Latina.
9. Promover uma mudança de atitude em relação à conservação e proteção ambiental, tanto nos habitantes como nos
visitantes de cada paisagem, considerando o ser humano como uma parte da paisagem.
10. Incentivar o inventário e catálogo das paisagens de valor ecológico, histórico e estético em diferentes regiões da
América Latina.
11. Reconhecer as unidades de paisagem em espaços fronteiriços, como um bem patrimonial comum (binacional ou
multinacional) e juntar os esforços na proteção integral, com responsabilidade compartilhada.
2.4. CAMPOS DE AÇÃO
A paisagem, por seu caráter holístico, abrangente e integrador, tem um impacto e por sua vez, é afetado pela maioria das
atividades humanas ao céu aberto. Assim, os campos de ação da paisagem são incontáveis, dentre os quais destacamos
aqui os de maior destaque:
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2.3. OBJETIVOS
O objetivo principal da LALI é promover o reconhecimento, a valorização, a proteção, o planejamento e a gestão sustentável
da paisagem, levando à declaração e reconhecimento da diversidade e dos valores das diversas paisagens dos nossos
países, através do cumprimento dos seguintes objetivos específicos:
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Proteção do ambiente e dos recursos hídricos.
Proteção e gestão de espaços trans-fronteiriços.
A preservação do patrimônio histórico- cultural.
O ordenamento do território, planos urbanísticos.
Atividades de agricultura e de desenvolvimento rural.
Promover o comércio, turismo e atividades esportivas.
Construção de Infraestrutura e obras públicas para a mobilidade.
Construção de Infraestrutura energética e uso de energias.
Estabelecimento de infraestrutura de telecomunicações.
Fomento e orientação da educação.
Atenção à Saúde.

a iniciativa latino-americana da paisagem
the latin american landscape initiative (lali)

©Ciclovia, Bogotá

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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DESAFIOS
O LALI é um ponto de partida para orientar e unir esforços na América Latina na procura da conservação, proteção e gestão
sustentável da paisagem. Neste sentido, preveem-se inúmeras dificuldades e obstáculos a superar, dentre os quais se
reconhecem os seguintes desafios estruturais para os quais deverão se encaminhar os esforços iniciais:

3.1. CONVOCATORIA AMPLA E EQUILIBRADA
A participação ativa dos indivíduos, das instituições públicas e privadas, de ONGs e da sociedade civil em geral, é
imprescindível para que se obtenha o sucesso na gestão e manejo do patrimônio paisagístico. Este fato se traduz em
"processos" que levam a planos bem sucedidos de gestão de território ou da paisagem.

©Amazonas, Perú
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Necessita-se de uma participação ativa, envolvimento e consulta, além de procedimentos regulamentados, redes de
cidadãos, de instituições e de técnicos especializados, comprometidos com os valores territoriais, capazes de manter o
impulso da agenda paisagística acima de conjunturas políticas e econômicas, com um profundo exercício da democracia e
da cultura da paisagem.
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A estratégia de educação deve ser o produto de intensas e reflexivas discussões e de ações que permitam a participação e
concentração dos docentes, especialistas, instituições, grupos de cidadãos e, em particular, dos líderes locais. A meta é
proporcionar a base de uma educação cujo foco de estudo central seja a paisagem, que atenda as exigências e
expectativas da sociedade atual e que transcenda desde a escola primária até os níveis mais elevados de educação.
Também cabe ressaltar que tais estratégias de ensino podem se apoiar de atividades fora escola, tais como meios de
comunicação, dirigidas a capacitação, formação, informação e debates conjuntos.
A iniciativa propõe que as universidades latino-americanas formem especialistas em conservação, planejamento e
desenho da paisagem, assim como incluir nos currículos acadêmicos nas graduações em planejamento urbano,
engenharias, arquitetura e ciências sociais, disciplinas da conservação da paisagem. É imperativo promover o intercâmbio
de especialistas em paisagem com objetivos de formação e de informação profissional e acadêmica.

a iniciativa latino-americana da paisagem
the latin american landscape initiative (lali)

3.2. EDUCAÇÃO CONTINUADA, AMPLA E DE MÚLTIPLOS NÍVEIS
É um consenso no grupo de especialistas que na paisagem converge o longo processo evolutivo do nosso planeta, com as
ações antrópicas, seus vestígios, os processos culturais e aqueles em dinâmica acelerada, como as grandes cidades e
metrópoles. Neste contexto, a educação se constitui como transmissor desse legado, e, portanto, o estudo formal da
paisagem deve permear as políticas educacionais das nações signatárias da LALI. É Inegável a urgente e justificada criação
de uma política de educação integral, coerente e abrangente nos seus conteúdos curriculares e na sua aplicação prática e
sistematizada.
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ESCALA NACIONAL:
1. Integrar o conceito e o objeto da paisagem, nas políticas destinadas à proteção, gestão e ordenação do território,
particularmente aquelas que podem ter repercussões diretas ou indiretas na paisagem.
2. Reconhecer legalmente a paisagem, expressão da diversidade do patrimônio comum, cultural, natural ou mista, e
fundamento da identidade.
3. Incentivar a participação ativa das autoridades e líderes nacionais, e dos atores interessados na formulação e aplicação
de políticas paisagísticas.
4. Promover a sensibilização, criar maior consciência entre a sociedade civil, as organizações privadas e as autoridades
públicas sobre o valor das paisagens, de sua importância, seu potencial para o desenvolvimento e sua transformação,
harmônica e correspondente à sua capacidade e fragilidade.
5. Incentivar pesquisas voltadas para a identificação, classificação e categorização das paisagens, através do concurso
de especialistas interessados a fim de compreender melhor as paisagens, intercambiando experiências e
metodologias, organizados pelas partes e incluindo consultas públicas.
ESCALA REGIONAL:
1. Apoiar a inclusão da dimensão paisagística em políticas e programas internacionais.
4 Neste documento se entende REGIONAL como a América Latina.
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3.3. CONCRETIZAÇÃO DE AÇÕES
4
Os signatários da LALI se comprometem a promover ações em níveis nacionais e regionais.
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3.4. A ESTRATÉGIA HOLÍSTICA
A fim de reforçar a valorização da paisagem para o benefício humano e econômico local, propomos as seguintes
estratégias:
1. Fomentar nas comunidades reconhecimento honesto e genuíno do valor das paisagens.
2. Promover o uso, fruição e valorização sustentável da paisagem para promover o turismo, considerando a
infraestrutura, os serviços e a oferta de cada zona, entre outros.
3. Promover a formação de recursos humanos capazes de transmitir ao visitante o genius loci de cada lugar.
4. Dirigir recursos econômicos e de investimento para a gestão sustentável da paisagem, considerando programas de
investigação, desenvolvimento, inovação, turismo e marketing territorial.
5. Ampliar a oferta de serviços e produtos aos moradores e visitantes, com atenção especial nas particularidades
paisagísticas.
6. Estabelecer, destacar e promover os atributos territoriais importantes, singulares, atrativos, autênticos e
diferenciadores de outros territórios.
7. Incentivar a realização e divulgação de eventos que incitam a valorização da paisagem local.
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2. Prestar assistência técnica e científica assim como intercâmbio de experiências e de produtos de investigações nas
temáticas da paisagem.
3. Potencializar o acesso à informação sobre paisagem.
4. Promover a divulgação de informação aos cidadãos em geral e a formação de docentes em particular, por parte de
especialistas.
5. Intercambiar informações sobre as disposições da LALI e procurar reforçar a eficácia das suas medidas.
6. Recolher e divulgar exemplos bem sucedidos de gestões de sucesso nas práticas das paisagens.
7. Estimular as boas práticas com reconhecimento público e criar o Prêmio da Paisagem na América Latina.
8. Propor disposições específicas para as paisagens fronteiriças, comprometendo-se a fomentar a cooperação a nível
nacional e regional, e, se necessário, a elaborar e colocar em prática programas conjuntos de valorização da paisagem.
9. Elaboração e gestão de um sistema de reconhecimento e observação das paisagens (Observatório Latino-Americano
da paisagem)
10. Criação do Conselho Latino Americano da Paisagem, a fim de dar seguimento a LALI, composto pelos membros
signatários e outros, com fundos de cooperação internacionais e próprios.
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©Cartagena, Colombia

3.5. INSTRUMENTAÇÃO
O andamento da LALI necessita de apoios instrumentais, tanto de instituições quanto das associações profissionais
profissionais, que procurem assegurar e promover processos de desenvolvimento, planejamento e gestão do habitat, com
respeito e em harmonia com a paisagem.
Inicialmente são citados os seguintes:
— Planos de paisagem e planos de ação territorial na paisagem em escalas municipal, distrital, metropolitana ou regional.
— Obrigatoriedade de estudos da paisagem e / ou de integração, em projetos de desenvolvimento menores ou de escala
maior.
— Estabelecimento de códigos profissionais de conteúdo paisagístico.
— Realização de inventários ou catálogos paisagísticos.
— Redação das Cartas da Paisagem (locais, nacionais e regionais).
O desenvolvimento rápido e racional de ferramentas incentivará a utilização adequada, a valorização, dinamização da
paisagem e terá benefícios, como a melhoria da qualidade estética, ecológica e da auto-estima social, e, assim, o
desenvolvimento econômico local.
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8. Estabelecer medidas de monitoramento, acompanhamento, valorização e reprogramação de políticas sobre a
paisagem e a sua concretização em medidas para a melhoria da gestão do território e das atividades econômicas e
culturais.
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OS ASSINANTES ABAIXO, APOIAMOS ESTA INICIATIVA
6

Escrito na Colômbia em 30 de agosto de 2012, em espanhol, português e Inglês, sendo os três textos igualmente autênticos, em
um único exemplar, que será depositado no Observatório Latino-americano da Paisagem.
Membros do Comité Regional curadores no processo da elaboração do documento (LALI).

COORDINADOR LALI
IFLA Ex-presidente : Martha Cecilia FAJARDO P
ARGENTINA CAAP
Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas : Virginia Lucrecia LABORANTI
BOLIVIA SAPEMA
Sociedad de Arquitectos Paisajistas, Ecología y Medio Ambiente de Bolivia:
María Teresa ESPINOZA
BRASIL ABAP
Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas : Saide KAHTOUNI
CHILE ICHAP
Instituto Chileno de Arquitectos Paisajistas: Fulvio ROSSETTI

PUERTO RICO CAAPPR
Asociacion de Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico: Marisabel
RODRÍGUEZ
URUGUAY AUDADP
Asociacion Uruguaya de Arquitectura de Paisaje: Margarita MONTAÑEZ
VENEZUELA SVAP
Sociedad Venezolana de Arquitectos Paisajistas: Marianella Genatios
SEQUERA-TAMAYO

5

Coordenação dos enlaces :
CANADA CSLA
Sociedad Canadiense de Arquitectura de Paisaje: Raquel PENALOSA
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA IFLA-ICOMOS: Patricia M. O'DONNELL

COLOMBIA SAP
Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas: Gloria APONTE GARCIA
COSTA RICA ASOPAICO
Asociación Costarricense de Paisajismo: Carlos JANKILEVICH

MEXICO ICOMOS
Vice-presidente para las Américas: Saúl ALCÁNTARA ONOFRE
Demás firmantes

SAPE
Sociedad de Arquitectos Paisajistas del Ecuador: Alexandra MONCAYO
MEXICO SAPM
Sociedad de Arquitectos Paisajistas de Mexico A.C. IFLA Presidente: Desiree
MARTINEZ U.
PERU APAP
Asociación Peruana de Arquitetura del Paisaje: Carmen BALARIN DE IBERICO

5 Agentes de difusão e enlace para o desenvolvimento das cartas da paisagem
6

da América do Norte Canadá y Estados Unidos
LALI crédito de Tradução: Gil Marti Bartolomeu, um estudante de mestrado
em Arquitectura Paisagista em Janeiro de PROURB / Rio com supervisão do
Prof. Lucia Costa e nossa revisão.
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IFLA INTERNATIONAL FEDERATION OF LANDSCAPE ARCHITECTS
(Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas)
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ANEXO 1

A continuação se em listam os documentos que ajudaram como
base da reunião orientada na Convenção Internacional da
Paisagem (ILC) nos dias 25 e 26 de outubro no ano 2010.
Base documents for the:
6
“International Landscape Convention”
October 25-26 2010
1. International conventions, recommendations and charters

.

.
.
.
.
.
.

Recommendation concerning the Safeguarding of Beauty and Character of
Landscapes and Sites
UNESCO, Paris 1962
Http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13067&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites
(Venice Charter)
2nd Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments, Venice 1964
http://www.icomos.org/venice_charter.html
Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by
Public or Private works
UNESCO, Paris 1968
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13085&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972
UNESCO, Paris 1972
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic
Areas
UNESCO, Nairobi 1976
Http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13133&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Habitat II Agenda
UN Habitat, Istanbul 1996
http://ww2.unhabitat.org/declarations/habitat_agenda.asp
Istanbul Declaration on Human Settlements
UN Habitat, Istanbul 1996
Http://ww2.unhabitat.org/declarations/Istanbul.asp

6 Todos os documentos estão em ordem cronológica.

. Earth Charter
Earth Charter Commission, Paris 2000
http://www.earthcharterinaction.org/content/

2. Regional conventions, charters and agreements

. European Urban Charter I

Congress of Local and Regional Authorities EU, Strasbourg 1992

. Http://www.coe.int/T/Congress/files/themes/urban-charter/
European Landscape Convention
.
.

Council of Europe, Florence 2000
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_en.asp
Charter of European Rural Communities (Aims)
European Union, Troisvierges 2007 (adapted 2009)
http://www.europeancharter.eu/Organisation/Aims.htm
European Urban Charter II
Congress of Local and Regional Authorities EU, Strasbourg 2008
http://www.coe.int/T/Congress/files/themes/urban-charter/

3. Selected examples of National and Subregional initiatives

. Charter Architecturale et Paysagere (French)
.
.
.
.
.
.
.
.

Syndicat Mixte Monts et Barragues, 2004
http://www.cc-briance-combade.com/index.php?id=fr95
Carta del Paisatge de L'alt Penedes (Catalán)
Generalitat de Catalunya (et al), Villafranca del Penedes 2004
http://www.catpaisatge.net/cat/cartes_estat.php
Carta de Lima (Spanish)
1er Seminario del Paisaje Sudamericano (organized by Universidad de La Molina),
Lima 2004
http://www.sbau.org.br/materias_maria_alice.html
Carta de La Plata (Spanish)
2º Seminario del Paisaje Sudamericano (organized by Universidad Nacional de La
Plata), La Plata 2006
Http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=28243
Carta del Paisatge de Bergueda (Catalán)
Generalitat de Catalunya (et al), 2007
http://www.catpaisatge.net/cat/cartes_estat.php
Carta de Rosario (Spanish)
Red Argentina del Paisaje, Rosario 2008
http://www.redargentinadelpaisaje.com/index.php?b=r
The Australian Landscape Charter
Australian Institute of Landscape Architects (AILA), Updated 2009
http://www.aila.org.au/charter/
Carta de Mendoza El hombre y su paisaje (Spanish)
Red Argentina del Paisaje, Mendoza 2009
Http://www.redargentinadelpaisaje.com/index.php?b=r#2009
Carta Colombiana del Paisaje (Spanish)
Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas, 2010
Www.sapcolombia.org/pdf/La_CartaColombiana_del_Paisaje_2010.pdf

a iniciativa latino-americana da paisagem
the latin american landscape initiative (lali)

Fazem parte desta Iniciativa as Cartas Nacionais da Paisagem
em: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile,
Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. (Anexadas ao final)
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments
First International Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments,
Athens 1931
http://www.icomos.org/athens_charter.html
Historic Gardens (Florence Charter)
ICOMOS IFLA, Florence 1982
http://www.international.icomos.org/charters/gardens_e.htm
Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (Washington
Charter)
ICOMOS, Washington 1987
http://www.international.icomos.org/charters/towns_e.htm
The Declaration of San Antonio
ICOMOS National Committee of the Americas 1996
http://www.icomos.org/docs/san_antonio.html
The Burra Charter (The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance)
Australia ICOMOS, Burra, South Australia 1999
http://australia.icomos.org/publications/charters/
European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas (Principles)
EUROPARC Federation 2000
http://www.european-charter.org/home/
Natchitoches Declaration on Heritage Landscapes
US/ICOMOS, Natchitoches, Louisiana - 2004
Http://www.usicomos.org/natchitoches-declaration
Xi'an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage Structures, Sites and
Areas
ICOMOS, Xi'an 2005
http://www.international.icomos.org/xian2005/xian-declaration.htm
Quebec Declaration on the Preservation of the Spirit of Place
ICOMOS Canada, Quebec 2008
http://www.international.icomos.org/quebec2008/quebec_declaration/pdf/GA16_Que
bec_Declaration_Final_EN.pdf
Proposal to further enhance the recognition and conservation of landscapes globally
(Global Landscape Convention)
IFLA, Suzhou 2010
Http://www.iflaonline.org/index.php?Itemid=36&view=article&option=com_content
&id=26

5. Other documents

.

The Nara Document on Authenticity
Nara Conference on Authenticity in Relation to the World Heritage
Convention, Nara, Japan 1994
http://www.international.icomos.org/centre_documentation/chartes_eng.htm

. Recommendation No R (95) 9 on the integrated conservation of cultural

.
.
.
.
.
.

landscape areas as part of landscape policies
Council of Europe - Committee of Ministers - 1995
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(95)9&Language=lanEnglish&Ver=ori
ginal&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&Back
ColorLogged=FFAC75
Declaration on the Role of Sacred Natural Sites and Cultural Landscapes in the
Conservation of Biological and Cultural Diversity
UN, Tokyo - 2005
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/tokyo_final_declaration_en.pdf
Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture Managing the Historic Urban Landscape
International Conference “World Heritage and Contemporary Architecture Managing the Historic Urban Landscape”, Vienna 2005
http://whc.unesco.org/en/sessions/15GA/documents/
Adoption of a Declaration on the Conservation of Historic Urban Landscapes
General Assembly of the World Heritage Convention, Paris 2005
Http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-47-3.pdf
Preliminary Study on the Technical and Legal Aspects Relating to the Desirability
of a Standard-Setting Instrument on the Conservation of the Historic Urban
Landscape
UNESCO, Paris 2009
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001811/181132e.pdf
42 Resolution requesting a first draft of a recommendation on the conservation of
the Historic Urban Landscape
UNESCO, Paris 2009
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001864/186470e.pdf (resolution 42,
Page 60)
The 2010 Declaration on Bio-Cultural Diversity
International Conference on Cultural and Biological Diversity for Development,
Montreal 2010
http://www.unesco.org/mab/doc/iyb/declaration.pdf
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4. Charters and Initiatives by other Organizations
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ANEXO 2
Fazem parte desta iniciativa as cartas nacionais da paisagem
dos seguintes países:
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Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Equador, México,
Perú, Uruguai e Venezuela. (Anexadas).
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