
Anexo VI . Listagem de Tarefas



1 - Filosofia e metodologia do projecto do trabalho de candidatura da Zona de 
Couros a Património Cultural da Humanidade

2 - Construção Processual da candidatura
2.1 Actuações coordenadas com as tutelas nacionais e internacionais
2.2 Reunião com tutelas nacionais e estrangeiras para informação sobre o 
trabalho em curso
2.3 Definição da rubrica em que vai ser inscrito o Bem
2.4 Solicitação à UNESCO de relatório de estado do Bem classificado
2.5 Apresentação do esboço da proposta de candidatura para UNESCO
2.6 Avaliação de impacto da classificação da UNESCO em Guimarães 2001
2.7 Apresentação da Candidatura

3 - Processo Técnico
3.1 Assessorias – Cidades/Sítios da UNESCO
3.2 Plano Geral – Urbanismo, Arquitectura – Projecto Urbano
3.3 Especialidades a integrar em função do projecto urbano (*)
3.4 Estudo da bacia hidrográfica da área de estudo com avaliação dos recursos 
proposta do deu reaproveitamento(*)
3.5 História e Arqueologia (*)
3.6 Paisagismo e Ambiente (*)
3.7 Tema da Água (*)
3.8 Candidatura a fundos para suportar a candidatura à UNESCO e a sua 
execução
3.9 Captação de verbas para publicações de divulgação para acompanhar a 
candidatura
3.10 Formação da equipa base (núcleo duro)
3.11 Elaboração do plano de gestão que acompanha obrigatoriamente a pro-
posta de candidatura
3.12 Estudos específicos para o suporte científico da candidatura(*)
3.13 Definição da equipa de candidatura
3.14 Interacção na microeconomia
3.15 Execução de projectos na Zona de Couros (*)
3.16 Obras no âmbito do plano urbano (*)
3.17 Obras de elevação do Bem a Lugar Único (*)
3.18 Estudos comparativos com outros países

4 - Estudo antropológico tema: Couros, beleza e honra do trabalho
4.1 Conteúdos antropológicos
4.2 Informação e Comunicação
4.3 Elaboração de conteúdos para site
4.4 Construção do site
4.5 Sistema de discussão e participação: 
Políticas, técnicas, associativas, escolares, comunidade académica (Universida-
des nacionais e estrangeiras), cidades com temas comuns - Couros

(*) As rubricas assinaladas implicam: Elaboração de caderno de encargos, con-
curso público, entrega do trabalho.


