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Desejo transmitir a satisfação da UNESCO em fazer parte da celebração do 80º aniversário do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). É uma honra e um privilégio para 
a Organização estar associada às muitas ações realizadas pelo IPHAN para proteger e preservar 
o patrimônio artístico e histórico do Brasil, e até mesmo de outros países. 
 
Hoje, o multilateralismo é a chave para um mundo mais pacífico e mais justo: os conceitos que 
a UNESCO apoia e promove por meio de seus programas. O IPHAN é um ator reconhecido 
internacionalmente na área da cooperação multilateral em cultura, com um trabalho que 
abrange além do Brasil. O Instituto mantém laços fortes com a UNESCO, que o considera um 
parceiro importante para a implementação da Convenção do Patrimônio Mundial em âmbito 
nacional, assim como um parceiro valioso em todas as áreas relacionadas ao Patrimônio 
Cultural. Seu comprometimento em proteger o patrimônio brasileiro também é colocado em 
prática por meio da participação do Centro Lucio Costa, um Centro de Categoria II sob os 
auspícios da UNESCO, que se dedica a oferecer capacitação em gestão na área de patrimônio 
para países de língua portuguesa e espanhola da América do Sul, da África e da Ásia. 
 
De forma clara, o IPHAN possui vínculos operacionais particularmente sólidos com a 
Representação da UNESCO no Brasil, vínculos que têm se mantido por anos de colaboração 
profissional e laços de amizade, em centenas de desafios e conquistas realizados em conjunto. 
 
Esta noite, aproveito a oportunidade para parabenizar o IPHAN e destacar sua importância para 
o país e para o mundo. É uma instituição que promove, preserva e celebra o patrimônio que 
pertence à humanidade e a todos nós. A sustentabilidade do IPHAN é essencial para o Brasil, e 
é um bem de suma importância para a UNESCO. Também aproveito a oportunidade para 
parabenizar a senhora Kátia Bogéa, presidente do IPHAN, bem como todo seu quadro de 
funcionários, pelo trabalho maravilhoso desempenhado pelo IPHAN ao longo desses anos. 
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