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1. Antecedentes e mandato do CLC 

O Centro Regional de Treinamento em Gestão do Patrimônio – Centro Lucio Costa (CLC-CC2), no 

Rio de Janeiro, Brasil, foi criado durante a 34ª Seção do Comitê do Patrimônio Mundial, em Julho 

de 2010. A região de interesse do Centroo compreende a América do Sul e países de língua 

portuguesa na África e na Ásia. O foco principal do Centro é contribuir para a capacitação em 

gestão de patrimônio da Região, considerando o patrimônio como uma plataforma para a 

cooperação, o intercâmbio de experiências e a difusão das melhores práticas para a 

implementação das convenções de 1972, 2003 e 2005.  O Programa de Formação incluirá 

diferentes modalidades de formação, pesquisa e difusão de conhecimentos e experiências, 

considerando a multiplicidade e a diversidade da Região, a constante renovação de abordagens 

na preservação e o desenvolvimento social e sustentável. 

 

2. Estrutura institucional e operacional do CLC (Conselho de administração, pessoal envolvido, 

financiamento operacional e instalações) 

O Centro foi projetado para trabalhar dentro da estrutura do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional– IPHAN. Em 2012, foi criado um Comitê de Gestão para a instalação do Centro 

na estrutura do IPHAN e designada uma equipe de 08 técnicos – arquitetos, historiadores, 

historiadores de arte, jornalistas e gestores, estando desde então em pleno funcionamento, com 

o apoio de consultores da UNESCO. CLC já contatou os países da Região para promover a adesão 

para o CC2 e está aguardando suas respostas oficiais, bem como a designação de representantes 

para compor a sua Estrutura de Governança, nos termos do Acordo estabelecido entre o Brasil e 

a Unesco, em 2010 . 

 

Para 2014, o governo brasileiro estabeleceu um orçamento de 4.383.136,60 para a 

operacionalização do CLC.  

 

Sobre sua infra-estrutura, a restauração de Gustavo Capanema Palace (PGC), onde está 

localizado o Centro, está em andamento com conclusão programada para 2016. Ações para a 

estruturação do Observatório, site do CLC e centro de documentação, incluindo a biblioteca, 

também estão em andamento. 

 

 

3. Programas e atividades implementadas desde junho de 2013 e planejadas para o ano em curso 

 

Em 2013, foram definidas as atividades regulares do Centro Lucio Costa, iniciadas com proposta 

pedagógica preliminar que, após ter sido apresentada e discutida com especialistas brasileiros e 

de países da Região de abrangência do CLC, foi reelaborada como Programa de Formação 

estruturado para oferta de um conjunto de ações de formação para a gestão do Patrimônio 



Mundial, cultural e natural, em acordo com a UNESCO. Esse Programa estabelece o 

desenvolvimento de um conjunto de atividades de pesquisa, capacitação e difusão, a partir da 

produção de conhecimento e da formação de uma rede colaborativa entre profissionais, 

pesquisadores e instituições que tratam da preservação do Patrimônio Mundial – cultural e 

natural – e da promoção da diversidade cultural nos países da Região de abrangência do CLC.  

 

Na tabela abaixo, as ações realizadas em 2013, assim como as atividades em andamento e 

planejadas para 2014: 

 

 

N.  Atividades Reference to WHCBS1 

1.  Adequação Física do CLC no Palácio Gustavo Capanema: 
Desenvolvido Projeto voltado para a definição de 
diretrizes arquitetônicas que assegurem uma melhor 
organização do espaço atualmente ocupado pelo CLC no 
Palácio. (Situação: realizado) 

10.7 

2.  Supporting of the International World Heritage Expert 
Meeting on the mainstreaming of the methodological 
approach related to the Recommendation on the Historic 
Urban Landscape in the Operational Guidelines, in Rio de 
Janeiro, September 3-5, 2013. (Situação: realizado) 

1.1; 1.4;  

3.  Elaboração e assinatura de Acordo com o AWHF em 13 
setembro de 2013, visando o estabelecimento de 
atividades de capacitação conjuntas com os PALOP;  
(Situação: realizado) 

1.4; 2.2; 2,3; 3.3; 4.8; 5.3 

4.  Elaboração de Plano de Trabalho com AWHF e os PALOP 
para o quadriênio 2014-2017. (Situação: em andamento) 

1.4; 2.2; 2.3; 3.3; 3.4; 4.8; 5.3; 10.7 

5.  Desenvolvimento de Programa de Formação para o CLC-
CC2, com a colaboração de especialistas brasileiros e 
estrangeiros, por meio da divulgação do material 
produzido e de encontros técnicos: 
a) com o Comitê Gestor de Implantação do CLC, em 
27/28 de maio de 2013; 
b) com especialistas brasileiros nas áreas de educação, 
capacitação, gestão e preservação do patrimônio cultural 
e natural, em 18 e 19 de junho de 2013; 
c) com representantes de instituições de patrimônio 
cultural de Países Sul Americanos, em 05 de setembro de 
2013; 
d) com representantes de países Africanos de Língua 
Portuguesa - PALOP e com o CC2-African World Heritage 
Fund, de 09 a 13 de setembro de 2014, disponível em 
http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=4113   

1.4; 2.3; 3.3; 3.4; 4.8; 10.7 

                                                           
1
WHCBS stands for the World Heritage Capacity Building Strategy (see: 

http://whc.unesco.org/archive/2011/whc11-35com-9Be.pdf ) 

http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=4113
http://whc.unesco.org/archive/2011/whc11-35com-9Be.pdf


 (Situação: realizado) 

6.  Desenvolvimento em conjunto com o CC2-Crespial de 
plano pedagógico de curso de formação de especialistas 
em patrimônio cultural imaterial, por meio da 
modalidade de curso a distância com abrangência 
internacional, para público estimado em 200 alunos, de 
21 países2, com carga horária aproximada de 90h/aula, 
com início em 21/07/2014. (Situação: em andamento) 

1.4.; 3.4; 4.8; 10.7 

7.  Desenvolvimento da oficina “Desafios da preservação de 
bens culturais na Lista do Patrimônio Mundial – 
atribuição de valor para a classificação, estruturas e 
instrumentos de preservação, estratégias e práticas de 
gestão”, com módulos presenciais e à distância, para 
capacitação de profissionais da Região de abrangência do 
CLC, com potencial de multiplicadores dos conteúdos 
abordados, no período de junho a dezembro de 2014.  
(Situação: em andamento) 

1.1; 1.4.; 1.6; 2.2; 2.3; 3.3; 3.4; 4.3; 
7.2; 10.7 

8.  Elaboração de atividade de formação organizada em três 
módulos de capacitação com duração de nove meses 
cada, incluindo os períodos de atividades à distância e 
presenciais, para vinte profissionais graduados, de 
diversas áreas de formação e conhecimento, dos países 
que constituem a Região de abrangência do CLC, com 
seleção de candidatos prevista para dezembro de 2014 e 
início das atividades, em janeiro de 2015. 
(Situação: em andamento) 

2.2; 2.3; 3.3; 3.4; 4.3; 5.3; 7.2; 8.2; 
10.7 

9.  Promoção, em conjunto com a Latin America and the 
Caribbean Unit - World Heritage Centre WHC/LAC, de 
Encontro com representantes da América Latina e Caribe 
(Brasília, Brasil, 23-25 de abril de 2014) para discutir o 
Plan de Acción Regional, tendo como base o  “Informe 
sobre los resultados del Segundo Ciclo del Informe 
Periódico del Estado del Patrimonio Mundial en América 
Latina y el Caribe – LAC. (Situação: em andamento) 
 

1.4; 1.6; 3.2; 3.5; 4.3; 10.7 

10.  Memória Áudio Visual do Encontro CLC-AWHF-PALOP, 
com registro, edição, tratamento arquivístico e 
divulgação de entrevistas dos representantes dos países 
participantes (Angola, Moçambique, Cabo Verde e São 
Tomé e Príncipe). (Situação: em andamento) 

5.3; 10.7 

11.  Memória audiovisual do CLC, com produção, realização 
e divulgação de Vídeo Institucional do CC2-Centro 
Lúcio Costa. (Situação: em andamento) 

1.4; 10.7 

12.  Gestão Documental de acervos arquivísticos e 10.7 

                                                           
2
 América Latina (Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, México, 

Cuba Costa Rica, Guatemala), na África (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São 
Tomé e Príncipe) e na Ásia (Timor Leste). 



bibliográficos, visando estabelecer, orientar e controlar 
as atividades de gestão documental para o 
funcionamento técnico e administrativo do CLC. 
(Situação: em andamento) 

13.  Desenho e implantação do Observatório do CLC, visando 
captar e difundir informações que gerem conhecimento 
para a preservação e gestão do patrimônio mundial 
cultural e natural, apoiar a comunicação entre os 17 
países da Região do CLC e com unidades da UNESCO e a 
criação de um sistema de monitoramento e avaliação de 
sítios. (Situação: em andamento) 

1.1; 1.2; 1.4; 4.2; 4.8; 5.3; 10.7 

14.  Chamada Pública para a seleção de Artigos inéditos, com 
fins de publicação, sobre a construção do campo do 
patrimônio cultural e natural e as práticas de preservação 
contemporâneas nos países de língua portuguesa ou 
espanhola, da América Latina, África e Ásia, com 
lançamento em março de 2014. 
(Situação: em andamento) 

2.3; 5.3; 7.2 

15.  Programa Bolsas de Mestrado para concessão bianual de 
10 bolsas de Mestrado, acadêmico ou profissional, na 
área de preservação do patrimônio cultural e natural, a 
candidatos de diferentes áreas de formação, em 
instituições brasileiras, com previsão de lançamento em 
setembro de 2014. (Situação: em andamento) 

3.4; 5.3; 7.2 

 

4. Website of the Centre (if available):  

www.iphan.gov.br 

 

5. Designated Focal Point: 

http://www.iphan.gov.br/

