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A Carta Arqueol6gica Subaquatica dos A<;ores foi designada pela UNESCO como 

urn dos cinco exemplos que representam as melhores praticas para· a prote<;ao 

do patrim6nio cultural subaquatico, a par· de outros projetos de outros tantos . . . . . 

pafses, como sendo Espanha, Fran<;a, Mexico e Eslovenia. 

A Carta Arqueol6gica Subaquatica dos A<;ores (Portugal) foi designada pela 

UNESCO como urn dos cinco exemplos que representam as melhores praticas 

para a prote<;ao do patrim6nio cultural subaquatico. 

Tal designa<;ao resl..ilta de recomenda<;ao do Conselho Consultive Cientffico e 

Tecnico da Organiza<;ao das Na<;oes Unidas para a Educa<;ao Ciencia e Cultura 

(STAB/UNESCO), por constituir urn relevante exemplo de boas praticas e por 

ser urn dos projetos que melhor promove o acesso publico e responsavel ao 

patrim6nio cultural subaquatico, pesquisas cientfficas que asseguram a 

sustentabilidade de sftios arqueol6gicos, preservando-os para as gera<;oes 

vindouras. 

A UNESCO adotou, em 2001, a Conven<;ao sabre a Prote<;ao do Patrim6nio 

Cultural Subaquatico para aumentar a preserva<;ao dos vestfgios arqueol6gicos 

com valor cultural e hist6rico. 

A diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay, referiu que a designa<;ao destas 

melhores praticas pela organiza<;ao promove solu<;oes concretas e diretamente 

aplicaveis para a prote<;ao do patrim6nio subaquatico, apelando a todos os 

Estados para que se inspirem neles para ampliar o impulse de proteger esses 

vestfgios importantes, o que deve merecer generalizado regozijo para os 

A<;ores e para os a<;orianos. 

A Conferencia lnternacional sabre Patrim6nio Cultural Subaquatico da UNESCO 

decorreu ha duas semanas, isto e, nos dias 20 e 21 de junho, na sede da 

UNESCO, e foi presidida pqr Ghazi Gherairi, embaixador da Tunisia na UNESCO. 
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Realizada pelo menos uma vez a cada dois anos, esta conferencia reune todas 

as principais partes interessadas envolvidas na implenientac;:ao da convenc;:ao. 

Adotada em 2001, a Convenc;:ao para a Protec;:ao do Patrim6nio Cultural 

Subaqwitico visa proteger melhor os milhoes· de destroc;:os e restos hist6ricos 

preservados no fun do do . mar' sen do que este tratado internacional e "urn a 

resposta ao aumento da destruic;:ao da heranc;:a subaquatica exposta aos 

cac;:adores de tesouros". 

A convenc;:ao tambem visa promover o. acesso do publico a esse patrim6nio e 

incentivar pesquisas arqueol6gicas e, ate ao momenta, foi ratificado por 61 

paises, tudo conferindo uma importancia suplementar a tal distinc;:ao. 

Assim, . nos termos regimentais e estatutarios aplicaveis, a Assembleia 

Legislativa da Regiao Aut6noma dos Ac;:ores aprova urn Voto de Congratulac;:ao 

pela designac;:ao pela UNESCO - como urn dos cinco exemplos de melhores 

praticas para protec;:ao do patrim6nio subaquatico - a carta .arqueol6gica 

subaquatica dos.Ac;:ores. 

Aprovado, por uminimidade, pela Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma · 

dos Ac;:ores, na Horta, em 4 de julho de 2019. 

A Presidente da Assembleia Legislativa 
da Regiao Aut6nonia dos Ac;:ores 

Ana Luisa Pereira Luis 


