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1. INFORMAÇÕES DO PROJETO 

 

1.1. Título 

 

ITINERÁRIO CULTURAL DAS MISSÕES JESUÍTICAS GUARANIS, MOXOS E 

CHIQUITOS.  

PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA SUA DEFINIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

1.2. Eixo do PEAS (Plano Estratégico de Ação Social do MERCOSUL) a 

que se relaciona o projeto 

 

Eixo V – VALORIZAR E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL NO 

MERCOSUL 

 

 

 

1.3. Diretriz a que se vincula o projeto 

 
A gestão institucional do patrimônio cultural missioneiro em cada país no 

MERCOSUL – Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai – tem dado 

passos importantes ao longo dos últimos 50 anos, nos entanto, do ponto de 

vista regional, apesar das iniciativas já desenvolvidas, elas não foram 

suficientes para promover uma atuação articulada e que promovesse e 

estimulasse uma maior integração, de modo a propiciar um 

desenvolvimento sócio-econômico e cultural que tome o patrimônio como 

vetor dinamizador desse desenvolvimento. Essa gestão, no contexto do que 

representou historicamente a ocupação do território dessa região não foi 

suficiente, por cada país, individualmente, para assegurar uma visão 

sistêmica do processo missioneiro e seus elementos associados, enquanto 

modelo diferenciado de organização social, econômica e cultural que, 

singularizada, possui diversos elementos que estão inscritos na Lista do 

Patrimônio Mundial da UNESCO, um verdadeiro potencial turístico-cultural 

ainda pouco trabalhado em seu conjunto. A proposição deste Projeto, no 

âmbito do Eixo V do PEAS, considerando a diretriz de “Promover a 

consciência de uma identidade cultural regional, valorizando e difundindo a 

diversidade cultural dos países do MERCOSUL e de suas culturas regionais” 

abre uma perspectiva nova, qual seja a de gerar as condições necessárias 

para fortalecer as estruturas institucionais nacionais e promover esses 

vínculos, a partir da instrumentalização e capacitação técnica que permita 

desenhar um Programa de Desenvolvimento do Itinerário Cultural das 

Missões Jesuíticas Guaranis, Moxos e Chiquitos no MERCOSUL, que ao final 

contenha as ações centrais voltadas para o seu reconhecimento regional e 

internacional, bem como apoiar o aprofundamento do processo de 

integração regional a partir do patrimônio cultural como vertebrador do 

desenvolvimento regional sustentável. 
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1.4. Forma de Implementação 

 

Mediante financiamento específico a ser operacionalizado por organismo 

internacional, sob a supervisão e coordenação direta de uma Coordenação 

Internacional de Projeto a ser instalada, devendo ser executado pelos 

organismos nacionais de patrimônio dos países envolvidos. 

 

 

1.5. Justificativa 

 
Por se tratar de um projeto de fortalecimento institucional, o projeto deverá 

ser desenvolvido diretamente pelos organismos nacionais de patrimônio 

cultural, já que incide na criação ou fortalecimento de estruturas internas 

voltadas para o MERCOSUL. Poderão, entretanto, em casos específicos e 

sempre em caráter complementar, contar com parcerias institucionais por 

força da necessidade de conhecimentos especializados externos 

imprescindíveis para o bom desempenho de determinadas atividades, bem 

como para obter recursos adicionais para o pleno desenvolvimento das 

mesmas atividades. A operacionalização do Projeto por meio de organismo 

internacional favorecerá a execução dos recursos que venham a ser 

alocados em todos os países envolvidos. 

 

 

1.6. Alcance do Projeto 

 
O Projeto tem alcance regional, envolvendo a Argentina, Bolívia, Brasil, 

Paraguai e Uruguai. Deverá incluir todas as áreas que potencialmente estão 

relacionadas com o Sistema Missioneiro, conforme o seguinte 

entendimento: considera-se a extensão de ocupação territorial definida 

pelas Missões Jesuíticas Guaranis, Moxos e Chiquitos com a jurisdição de 

seus povoados e terras de estâncias, bem como as extensões que as 

conectavam a comercialização de seus produtos e as influências de suas 

ações sociais e culturais na região.  

Do ponto de vista institucional, de modo direto, os seus resultados 

favorecerão as instituições governamentais desses países responsáveis pela 

política e gestão da preservação e salvaguarda do Patrimônio Cultural, 

contribuindo para o fortalecimento da identidade regional a partir das 

referências culturais existentes em cada um que estabelecem os nexos 

presentes ainda hoje entre todos. De modo indireto, fortalecerá as 

articulações com as instituições governamentais nacionais, regionais e 

locais relacionadas com as políticas de turismo, meio ambiente e 

ordenamento territorial. 

 

 

1.7. Árvore de problemas 

1. Assimetrias quanto à capacidade instalada das instituições envolvidas 

diretamente no tema (recursos humanos, econômicos, técnicos, 

tecnológicos, etc.); 

2. Diferenças quanto ao grau de aprofundamento sobre o tema, bem 

como quanto à abordagem que cada país lhe confere; 
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3. Inexistência de uma base de dados integradora que permita a gestão 

compartilhada das informações, favorecendo a visualização/ 

espacialização das informações relevantes e o intercâmbio de dados 

já produzidos por cada país sobre o tema; 

4. frágil processo de coordenação entre os países, pela inexistência de 

uma instância técnica executiva; 

 

1.8. Objetivos 

1. Equalizar as capacidades instaladas dos organismos nacionais 

envolvidos no tema; 

2. Capacitar os quadros técnicos e gerenciais para o desenvolvimento 

do projeto; 

3. Impulsionar o estabelecimento de uma base de dados integrada para 

o Patrimônio Cultural no MERCOSUL, a partir do tema das Missões; 

4. Criar e instalar instância coordenadora internacional para o 

desenvolvimento do Projeto. 

 

 

1.9. Aspectos Operacionais do Projeto 

 
Formação da Coordenação Internacional de Projeto, com indicação de um 

representante titular e suplente, correspondente ao Coordenador do Grupo 

Técnico Nacional de cada país. 

Organismos técnicos especializados poderão ser convidados: 

- Representante do Centro Regional para a Salvaguarda do 

Patrimônio Cultural Imaterial da América Latina – CRESPIAL; 

- Representante do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios – 

ICOMOS; 

- Representante da União Internacional para a Conservação da 

Natureza – UICN; 

- Representante do Escritório da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO para o MERCOSUL 

(Montevidéu); 

Periodicidade de reuniões: semestral 

Implementação: 2013. 

 

Criação do Grupo Técnico Nacional, composto por: 

 

Comitê Gestor, onde cada país define sua composição, considerando tratar-

se de funcionários dos organismos nacionais, para a supervisão nacional, 

acompanhamento e orientações. 

Periodicidade de reuniões: bimensal 

Implementação: 2013. 
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Grupo Executivo, a ser constituído na área de patrimônio com Equipe básica 

e consultorias especializadas para o desenvolvimento do Projeto, com a 

seguinte composição: 

Equipe Básica: 

- coordenador executivo de qualquer área 

- arquiteto, 

- arqueólogo, 

- historiador, 

- geógrafo, 

- profissional de ciências sociais, 

- administrador/contador, 

- assistente em informática 

Consultorias: 

- profissional da área de comunicação, 

- profissional da área jurídica, 

- profissional da área ambiental, 

- profissional da área econômica, 

- profissional da área museológica, 

- profissional da área de turismo  

 

 

 

Iconografia da Região das Missões na América Meridional. 



 

1.10. Matriz de Marco Lógico 

 Objetivos Indicadores* Meios de verificação 

FIM 

 

Articular e promover uma gestão regional 

do patrimônio cultural das Missões na 

América Meridional 

 

Após 30 meses, depois de  

finalizado o projeto, uma 

coordenação internacional do 

projeto e um programa de atuação 

regional consolidados 

Formalização dos documentos e 

acordos internacionais, multilaterais 

e bilaterais entre os países 

envolvidos. 

Formalização de acordos, convênios 

entre as instituições nacionais de 

cada país. 

 Objetivos Indicadores* Meios de verificação 

PROPÓSITO 

 

Fortalecimento Institucional dos 

organismos nacionais envolvidos no 

desenvolvimento do Projeto  

Mecanismos e instrumentos de 

gestão produzidos 

Estrutura consolidada nos países 

 

Destinação específica de orçamento 

necessário para o projeto 

 

Orçamento anual das instituições 

nacionais envolvidas 

Apresentação de um programa para 

o desenvolvimento do Itinerário 

Cultural 

Relatório de progresso e final do 

desenvolvimento do Itinerário 

Cultural 

Apresentação do planejamento 
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Quadros técnicos capacitados 

 

 

estratégico, vinculado ao projeto, 

das instituições nacionais. 

Programa de capacitação. 

 Objetivos Indicadores* Meios de verificação 

Componentes 1. Itinerário Cultural identificado e 

Reconhecido.  

 

 

 

 

 

2. Programa de Desenvolvimento do 

Itinerário Cultural formulado. 

 

Um itinerário cultural definido por 

um território que abarque as 

regiões missioneiras de cinco países 

(Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai 

e Uruguai). 

 

 

 

 

Aos trinta meses, ao menos quinze 

Perfis de Projeto regional para a 

promoção e valorização do 

itinerário cultural elaborado.  

Parâmetros básicos de 

caracterização do Itinerário Cultural 

da região das Missões na América 

Meridional: caracterização 

territorial; valores simbólicos e 

significados; elementos que 

compõem o itinerário. 

Base de dados  

O Planimetria  georreferenciada do 

Itinerário Cultural 

 

Perfis de Projeto. 



 11 

 Objetivos Indicadores* Meios de verificação 

Atividades 1.1. Instalar Coordenação Internacional de 

Projeto 

 

1.2. Constituir Grupos Técnicos Nacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Ao primeiro mês, a 

Coordenação Internacional de 

Projeto está formada 

 

1.2.1. Ao terceiro mês após 

instaurada a Coordenação 

Internacional do Projeto, o 

Regimento estará estabelecido. 

1.2.2 Aprovado e disponível o 

financiamento, o comitê gestor dos 

grupos técnicos nacionais estão 

formados. 

1.2.3 Após três meses de 

implantação do Comitê Gestor, 

implantação da Equipe Básica do 

Grupo executivo dos Grupos 

Técnicos Nacionais. 

Designação oficial dos 

representantes (titulares e 

suplentes) e Regimento 

estabelecido 

 

Designação oficial dos 

representantes nacionais (titulares 

e suplentes) 

 

 

 

Contratação dos profissionais 

conforme projeto. 
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1.3. Capacitar técnicos envolvidos no 

Projeto 

 

 

1.4. Realizar reuniões para intercâmbio de 

informação e tomadas de decisão. 

 

 

 

 

1.5.Promover levantamento documental e 

sua avaliação.  

 

1.6. Realizar Visitas técnicas de 

identificação e reconhecimento – 

 

1.3.1 Até quatro meses, grupos 

técnicos nacionais capacitados – ao 

menos dez profissionais por país  

 

1.4.1 Ao menos duas reuniões 

anuais da Coordenação 

Internacional de Projeto 

1.4.2 Ao menos (como mínimo) 

uma reunião do Comitê Gestor a 

cada dois meses  

 

1.5.1 Em quinze meses, o 

levantamento documental básico 

será apresentado  

 

1.6.1 Em vinte meses, apresentar 

Relatórios escritos e fotográficos 

das atividades. 

 

 

 

Atas de reuniões 

 

Atas de reuniões 

 

 

 

Levantamentos: 

- Cartográficos; 

- Iconográficos; 

- Bibliográfico; 

- Documental 

- e aspectos legais 

 

 

Diagnóstico (avaliação 

interpretativa das fontes 
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patrimônio material e imaterial 

 

1.7.Produzir planimetria georreferenciada 

do Itinerário Cultural 

 

 

 

1.8. Construir e Sistematizar Base de 

dados Nacionais e Regional. 

 

1.9. Definir morfologia do itinerário, seus 

componentes e temporalidade. 

 

2.1. Realizar leitura de território do 

itinerário – análise histórico-cultural, 

um primeiro diagnóstico dos 

levantamentos 

 

1.7.1 Ao final de trinta meses, ter 

feito 17 visitas técnicas de 

reconhecimento, sendo 3 na 

Argentina, 4 no Uruguai, 5 no 

Brasil, 2 na Bolívia, 3 no Paraguai. 

 

1.8.1 Ao final de trinta meses 

apresentar a planimetria 

georreferenciada do itinerário. 

1.9.1 Ao final de trinta meses 

apresentar as Bases de dados 

Nacionais e Regional. 

 

2.1.1 Ao final de trinta meses, 

documentais). 

 

 

 

 

 

Relatórios de viagem 

 

 

 

Base de dados em GIS 

 

Catalogação e documento descritivo 

do itinerário  
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ambiental, socioeconômica  

2.2. Levantar informações sobre outras 

ações relacionadas – governamentais, não-

governamentais e do setor privado. 

2.3. Levantar legislação relacionada. 

 

2.4. Analisar e avaliar o Itinerário Cultural 

– identificação das paisagens culturais, 

caracterização do espírito do lugar e 

mapeamento das áreas de fragilidade. 

 

2.5. Diagnosticar a situação do itinerário - 

síntese 

 

2.6. Definir as ações a serem 

desenvolvidas para o itinerário cultural – 

Programa de Ação com Perfil dos Projetos. 

apresentar a definição do itinerário. 

2.2.1 Aos vinte e um meses, 5 

visitas técnicas, sendo uma em 

cada país. 

2.3.1 Até dois meses após definido 

o itinerário, informações 

levantadas. 

2.4.1 Até três meses depois de 

produzido o compêndio de 

informações, a análise estará 

realizada 

 

2.5.1 Até vinte e quatro meses, 

diagnóstico elaborado.  

 

2.6.1. Aos trinta meses, ao menos 

quinze Perfis de Projeto regional 

Relatório de visitas 

Compêndio de Informações  

 

Relatório comparativo das leis 

relacionadas ao tema dos países 

envolvidos. 

 

Relatório de avaliação do itinerário 

– identificação dos bens culturais, 

caracterização do espírito do lugar 

e mapeamento das áreas de 

fragilidade. 

Documento síntese 

 

 

Documento do Programa e Perfis de 
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para a promoção e valorização do 

itinerário cultural elaborado. 

 

Projeto 

 

* Indicadores quantitativos, qualitativos, de tempo e custo que meçam o grau de avanço no cumprimento dos objetivos propostos 

para o fim, propósito, produto final, componentes e atividades.  



 

1.11. Pressupostos  

 

 

Aprovação dos termos gerais para o desenvolvimento de projetos 

voltados para o estabelecimento de itinerários culturais do 
MERCOSUL, no âmbito do MERCOSUL Cultural, pela Comissão de 
Patrimônio Cultural – CPC.  

Envolvimento anterior dos países integrantes do Projeto com a 
preservação, valorização e salvaguarda do patrimônio cultural 

missioneiro em seus territórios respectivamente. 
Iniciativas pontuais já realizadas de atuação articulada entre os 
países da região acerca do tema do patrimônio cultural missioneiro. 
 

 

 

1.12. Riscos 

 

1. Descontinuidade técnico-administrativa motivada por câmbios 
políticos nos países da região envolvidos. 

2. Situação conjuntural de crise econômica ou política por um ou 
mais países envolvidos no processo. 
 

 

 

1.13. Benefícios Estimados 

 

Compartilhamento de informações e experiências entre os países da 

região, promovendo maior conhecimento, valorização das raízes 
culturais e referências históricas, fortalecendo os laços de união 
entre os povos da região e criando as condições político-institucionais 

para o desenvolvimento das ações a serem propostas para o 
Itinerário Cultural das Missões. 

 

 

 

1.14. Estimativa dos Potenciais Beneficiários 

 

1. Organismos nacionais de patrimônio cultural – em função da 

criação e/ou fortalecimento de suas estruturas relacionadas ao 
MERCOSUL. 

2. Patrimônio cultural e natural da região das Missões – em 
função do aprimoramento dos instrumentos inerentes aos 

processos vinculados ao seu sistema de proteção e gestão. 
3. Populações detentoras desse patrimônio cultural – em função 

das expectativas de melhoria da qualidade de vida que os 
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perfis de projeto deverão sinalizar. 
 

 

 

1.15. Situação sem Projeto 

 

Sem o desenvolvimento deste Projeto, os países envolvidos 

careceriam dos mecanismos de articulação adequados para o alcance 
dos desafios propostos por esta iniciativa integradora, considerada 
pelos organismos nacionais de patrimônio dos países da região como 

importante e necessária. 

Desse modo, sem este Projeto não se contaria com uma via 

estratégica para propiciar o fortalecimento institucional dos 
respectivos organismos, seja pela falta de mecanismos e 
instrumentos que poderia fomentar, pela ausência de exercício de 

integração regional a partir da definição do itinerário cultural, 
conceito novo no campo do patrimônio cultural ainda por se instalar 

efetivamente no MERCOSUL. 

 

 

 

1.15.Custos Globais do Projeto 

 

Conforme quadro anexo. 

 

 

 



PROJETO ITINERÁRIO CULTURAL DAS MISSÕES JESUÍTICAS GUARANIS, MOXOS E CHIQUITOS NO MERCOSUL. 

CUSTOS GLOBAIS DO PROJETO - APLICAÇÃO PARA 02 ANOS 

 

NATUREZA DA 

DESPESA
CUSTO DO PROJETO CUSTO A FINANCIAR

CUSTO ORGANISMO 

NACIONAL 

GASTOS  NÃO 

ELEGÍVEIS
CUSTO DO PROJETO CUSTO A FINANCIAR

CUSTO ORGANISMO 

NACIONAL 

GASTOS  NÃO 

ELEGÍVEIS

Consultorias  $               484.350,00  $       428.022,49  $       56.327,51 
262.950,00$         

Passagens e Diárias  $               338.737,51  $       311.914,88  $       26.822,63 
11.320,00$            

Logística  $                  18.000,00  $              565,29  $       17.434,71 13.000,00$            

Insumos varios  $                  53.000,00  $         19.471,72  $       33.528,28 -$                        
Horas técnicas 

(servidores)
 $                  46.400,00  $                       -    $                     -    $     46.400,00 

Total sem os gastos 

não elegíveis
 $               894.087,51  $      759.974,38  $    134.113,13  $                   -    $         287.270,00 244.179,50$     43.090,50$       

Total Geral (inclui 

gastos elegíveis e não 

elegíveis)

 $               940.487,51  $         287.270,00 

BRASIL URUGUAI
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CUSTO DO PROJETO CUSTO A FINANCIAR
CUSTO ORGANISMO 

NACIONAL 

GASTOS  NÃO 

ELEGÍVEIS
CUSTO DO PROJETO CUSTO A FINANCIAR

CUSTO ORGANISMO 

NACIONAL 

GASTOS  NÃO 

ELEGÍVEIS
CUSTO DO PROJETO CUSTO A FINANCIAR

CUSTO 

ORGANISMO 

NACIONAL 

GASTOS  NÃO 

ELEGÍVEIS
CUSTO TOTAL PROJETO

CUSTO TOTAL A 

FINANCIAR

392.150,00$     254.250,00$       193.250,00$       61.000,00$       -$            267.600,00$       

260.400,00$     324.000,00$       302.000,00$       22.000,00$       -$            32.000,00$          

15.000,00$        8.000,00$           8.000,00$           -$                   -$            8.000,00$            

-$                    42.000,00$         20.000,00$         22.000,00$       -$            

7.500,00$          7.500,00$  -$                     -$                     -$            

667.550,00$     567.417,50$      100.132,50$      -$            628.250,00$      523.250,00$      105.000,00$    -$            307.600,00$       261.460,00$     46.140,00$   2.784.757,51$     2.356.281,38$       

675.050,00$      628.250,00$       307.600,00$        

2.838.657,51$       

GERALPARAGUAI ARGENTINA BOLÍVIA

 

 


