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PAC Cidades Históricas
É uma ação intergovernamental articulada com a sociedade para preservar o patrimônio 
brasileiro, valorizar nossa cultura e promover o desenvolvimento econômico e social com 
sustentabilidade e qualidade de vida para os cidadãos. 

O universo do programa abrange 173 municípios, de todos os estados da Federação, com 
meta de investimentos de cerca de R$ 250 milhões por ano. As cidades já iniciaram seus 
Planos de Ação, para definir suas prioridades, cujos resultados consolidam uma estratégia 
nacional de desenvolvimento, tendo o patrimônio cultural como eixo estruturante.

A iniciativa integra os governos estaduais e municipais mobilizados para a construção do 
Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, com destaque para o Fórum Nacional de Secretários 
e Dirigentes Estaduais de Cultura e a Associação Brasileira das Cidades Históricas. A sociedade 
civil participa por meio de representação nos Conselhos Municipais de Patrimônio Cultural.

Objetivos e ações estratégicas
•  Requalificação urbanística dos sítios históricos, com o embutimento de fiação 

elétrica, recuperação de espaços públicos, acessibilidade, instalação de mobiliário 
urbano, sinalização, iluminação e internet sem fio, para estimular usos que garantam o 
desenvolvimento econômico, social e cultural.

•  Investimento na infraestrutura urbana e social, com a inclusão das cidades 
históricas e seu entorno nas ações da agenda social do Governo Federal.

•  Ampliação do financiamento para a recuperação de imóveis privados, com a 
concessão de crédito especial aos proprietários de imóveis localizados em áreas protegidas.

•  Recuperação de monumentos e imóveis públicos, para abrigar preferencialmente 
universidades, escolas, bibliotecas, museus e outros espaços de importância para a 
comunidade.

•  Fomento ao desenvolvimento das cadeias produtivas locais, especialmente 
as tradicionais, incrementando a capacidade de geração de renda e a melhoria da 
qualidade de vida.

•  Promoção do patrimônio cultural, com o fortalecimento institucional, por meio 
da capacitação de gestores, da educação patrimonial, da promoção do turismo e da 
divulgação das referências culturais.

Resultados
•  Maior integração das ações, programas e investimentos do Governo Federal para a 

preservação e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro.
•  Construção da política e do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural e instituição de 

fórum nacional sobre o tema, de periodicidade bianual.
•  Intercâmbio das experiências de gestão e resultados obtidos pelo Programa 

Monumenta.
•  Dinamização das cadeias produtivas da construção civil, do turismo e das atividades 

tradicionais, com a geração de mais de 45.000 ocupações e empregos diretos.
•  Ampliação dos recursos investidos com o envolvimento e contrapartida dos gestores 

municipais, estaduais, sociedade civil, empresas estatais e iniciativa privada.
•  Reposicionamento do Brasil no cenário internacional, com destaque para a Copa do 

Mundo, em 2014, e para as Olimpíadas, em 2016.
•  Capacitação de gestores, técnicos e agentes para o aperfeiçoamento da gestão do 

patrimônio cultural.
•  Maior interlocução com a sociedade, por meio de ações educativas e de promoção e 

divulgação do patrimônio.

Com a articulação da Casa Civil da Presidência da República, o PAC Cidades Históricas 
é coordenado pelo Ministério da Cultura – MinC, por meio do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – Iphan, e conta com as parcerias do Ministério do Turismo, 
Ministério da Educação, Ministério das Cidades, Petrobras, Eletrobrás, Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do 
Nordeste do Brasil – BNB.


