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E. l DENTIFICAÇAO DO PROJETO

a) Título: Fortalecimento da Gestão do Património Cultural de Angola

b) Vigência : O subprojeto terá vigência no período compreendido entre a data
última assinatura e o dia 30 de agosto de 2009, podendo ser prorrogado
automaticamente até o cumprimento de seu objeto previsto para setembro de
2009, desde que o projeto BRA/04/044 tem a sua vigência prorrogada

c) Custo Estimado

1) Governo brasileiro, por meio do Prometo BRA/04/044
2) Governo brasileiro. por meio do MinC/IPHAN
3) Governo angolano, por meio do Ministério da Cultura

US$ 1 76,808.00
US$ 29.500.00
US$ 26,000.00

Total do Projeto US$ 232,308.00

d) Instituições Executoras

1) Ministério da Cultura do Brasil, por meio do Instituto do Património Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN)l e

2) Ministério da Cultura de Angola

e) Instituições Coordenadoras

1) Governo brasileiro, por meio da Agência Brasileira de Cooperação
Ministério das Relações Exterioresl e

2) Governo angolano, por meio do Ministério da Cultura

ABC. do
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l l ..t DADOS DA INSTITUICÃO EXECUTORA RECfPIENDÁRIA

Nome: Ministério da Cultura de Angola
Nome do Ministro: Boaventura Cardoso
Vice-Ministro da Cultura para o Património e Investigação Científica: virgíllo Coelho
Diretor de Gabinete de Intercâmbio Internacional: Francisco Dias Soares Costa
Contato: E-Mail: frldisco(@hotmail.com
Telefone:(244) 2223 202821 9120 521501 9124 21482
Endereço: Largo Antânio Jacinto, I' andar, Edifício da Cultura
Cidade: Luanda País:Angola Caixa Postal: 1223
Telefone:(24 42) 322 0701 329 2481 320 089 Fax: 2442 323 979

1 .2 DADOS DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA BRASILEIRA

Nome: Ministério da Cultura/MinC
Nome do Ministro: Jogo Luiz Silvo Ferreira
Secretário Executivo: Alfredo Manevy
Diretor de Relações Internacionais: Marcelo Dantas
Gerente de Cooperação e Assuntos Bilaterais: Bruno Meio
Responsável Técnica: Elisabeth Rosemary Silvo
Contatos: E-Mail: bethasa(@minc.gov.br
Telefones:(55 61) 3316 21901 3316 2208 Fax: 3226 6299
Endereço: Esplanada dos Ministérios, BI. B
Cidade: Brasília País: Brasil Código Postal: 70068-900
Instituição vinculada do MinC responsável pelo projeto:
nstituto do Património Histórico e Artístico Naciona/IPHAN

Nome do Presidente do IPHAN: Luiz Fernando de Almeida
Responsável pela área Internacional do IPHAN: Marcelo Bruto

1 .3 DADOS DA INSTITUIÇÃO COORDENADORA BRASILEIRA

Nome: Agência Brasileira de Cooperação(ABC)
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco H. Anexo 1, 8'Andar
Código Postal: 70170-900
Cidade: Bus ília País : Brasil
Telefone: 55 61-3411-6881 Fax: 55-61-3411-6894
Nome do Dirigente da Instituição: Luiz Henrique Pereira da Fonseca
Nome do Diretor Nacional do Prometo BRA/04/044: Andreía C. Rigueira
Nome do Responsável pela Gerência de Africa: Nela Peres Caixeta
Nome do Técnico Responsável pela Elaboração do Projeto: Alexandre
Nogueira Sta rling

Mourthé l
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al Descrição da Situação

Angola dispõe de um número significativo de instituições governamentais no âmbito
do património cultural. contando o Ministério da Cultura com o Instituto Nacional de
Património Cultural. doze museus com acervos variados, cinco deles em Luanda e sete
nas províncias e. ainda; com um Arquivo Histórico de Angola, cujo acervo é de
significativa importância para a história angolana e, também: para a produção
historiográfica brasileira acerca do período colonial. No entanto, devido ao longo período
de guerra naquele pais. não houve, ao longo dos últimos 20 anos, programas de
capacitação para os seus técnicos, nem tampouco foram incorporados número suficiente
de jovens com nível universitário às instituições mencionadas, pois a própria Universidade
em Angola foi bastante deteriorada nesse período

Dificilmente um país é capaz de passar pelo longo e duro processo de
reconstrução sem promover a escrita da sua história e sem proteger o património cultura
que revela as identidades dos seus grupos formadores. Para alcançar esses objetivos, o
Ministério da Cultura de Angola busca a cooperação Internacional, com vistas á
capacitação dos funcionários envolvidos com os setores de patrim.õnio cultural, com
diferentes níveis de formação. para viabilizar a gestão do património cultural angolano

O presente projeto pretende fortalecer as instituições oficiais e possibilitar às
novas

gerações acesso à memória e a suas referências culturais. Para isso, as seguintes
instituições solicitam apoio ao Brasil: o Instituto Nacional do Património Cultural (INPC); o
Arquivo Histórico de Angola (AHA) e suas representações provinciais, e os doze museus
vinculados ao Ministério da Cultura.

O Instituto Nacional do Património Cultural, responsável pela proteção,e
salvaguarda do património cultural, embora muito bem instalado em Luanda, não

detém

metodologias de inventários para produção de conhecimento acerca do que seja o
patrmõnio cultural angolano. Nesse contexto. não documentou nem produziu, até o
momento. registros acerca do património cultural do país. Os museus necessitam
urgentemente de reformulação das condições de guarda, documentação,: segurança e
exposição de seus acervos, implementando. inclusive. projetos de educação patrmon a
no rol;geral de suas atividades. O Arquivo Histórico de Angola (AHA) encontra-se
nsta ado em uma edificação imprópria e boa parte do acervo está em franco processo de
deterioração. Há previsão de mudança para endereço adequado especialmente âs suas
finalidades. C) AHA necessita de um planejamento global para seu amplo acervo
considerando as etapas de higienização, tratamento, descrição e acondicionamento, para
viabilizar o acesso público. estimular as pesquisas e proporcionar trocas cooperativas de
documentação entre o Brasil e Angola

O Brasíl. no ano em que comemora setenta anos de criação do órgão federal
ado da gestão de seu património cultural, vem desenvolvendo uma política

propositíva de Intercâmbio na área internacional. como forma de socializar o

conhecimento acumulado nestes anos de experiência na arca. Esta postura materializa-
4



se erva ações club visam a capacitação de profissionais estrangeiros em práticas já
consolidadas no Brasil e a capacitação e motivação do quadro funcional do IPHAN; pela
exposição à situações e problemas novos: enriquecendo e atualizando o debate sobre o
tema do património histórico também para os brasileiros

No caso específico da Cooperação Técnica entre o Brasil e Angola no campo do
Património Cultural: esta acho se reveste de uma Importância ainda maior, pela
possibilidade de trabalharmos sobre uma herança comum, materializada em exemplares
arquitetõnicos de características luso-brasileiras: fruto deste longo processo de influência
mútua entre os países. Todo o processo de transmissão de conhecimento: possibilitará l
ações de preservação deste exemplares: como também de todos os outros bens
patrimoniais disponíveis em outros suportes, assim como daqueles bens intangíveis

bl Descrição do Prometo

C) IPHAN é uma instituição vinculada ao MinC, que coordena as ações de
preservação do Património Cultural Brasileiro, em todos os seus aspectos. A instituição é
considerada uma referência na América Latina, tanto na implantação de políticas para o
setor. como na execução técnica nas áreas de proteção, conservação e processos de
salvaguarda dos bens tutelados pelo Estado. A sua larga experiência com a preservação
de bens materiais, especialmente arqultetõnicos. somou-se desde o ano 2.000, uma
política efetlva de reconhecimento e salvaguarda dos aspectos imateriais de nossa
cultura. A promoção, difusão e intercâmbio de conhecimento sobre o conjunto de bens
culturais que foram considerados representativos de nossa cultura plural pelo Estado,
vêm sendo vistos como ações estratégicas por sua capacidade de explicitar os sentidos
dos bens protegidos e assim produzir relações de pertencimento entre estes bens e seus
usuários, enfatizando o papel dos signos de memória como veículos de cidadania. Desde
o início do ano o IPHAN vem trabalhando uma pauta na área de cooperação técnica
Internacional, tanto recebida quanto oferecida. apoiado nesta sua prática prolongada

Pretende-se. através da realização de seminários sempre complementados por
workshops, capacitar os técnicos angolanos para executar as tarefas demandadas ao
Estado no campo do Património Cultural. Através do estudo de casos brasileiros.
análogos às situações identificadas em Angola, pretende-se colaborar para .que os
técnicos das Instituições angolanas possam preservar os bens que integram o património
cultural da Nação. proteger os direitos das pessoas e instituições dedicadas a estas
atlvidadesl promover a integração do nível cultural nos processos de descentralização
administrativa, jurídica e política do Estados interconectar a administração pública cultural
das diferentes localidades territoriais do paísl e, no âmbito de sua competência. atender
às demandas, sugestões e inquietudes provenientes de diferentes setores sociais e
cu ltu ra is

cl Resultados/Impactos Esperados ao Término do Prometo

Espera-se, ao final do Prometo, que Angola beneficie-se com
Uma rede integrada de preservação fortalecida. em que as
património cultural: museus e arquivos históricos dialoguem
códigos básicos comuns de comunicação e de anões

instítuicões de
com base em



C) fortalecimento das instituições de preservação cultural, por meio do
estabelecimento de um intercâmbio permanente focado em seus laços
históricos e heranças decorrentes deste processo
A contribuição para a preservação da memória e o for-falecimento das
identidades angolana e brasileira, bem como a produção de conhecimento a
seu respeito
A capacitação de técnicos de diferentes níveis nos processos e temas
relacionados à gestão do património cultural, no processo de desenvolvimento
ou adaptação em parceria, dos instrumentais técnicos existentes no Brasil à
realidade e necessidades de Angola. Registre-se que este processo também
levará ao aperfeiçoamento deste aparato técnico para seu emprego no Brasil
A transferência do conhecimento acumulado sobre o primeiro dos temas da
preservação da memória a ser enfrentado pelo Estado do Brasil, a gestão
documental, para Angola
C) conhecimento adquirido no campo Museal em ambos países: no Brasil, pela
ampliação da rede já implantada com sucesso, para Incluir os Museus
Angolanos e em Angola, através do conhecimento e eventual adaptação das
metodologias brasileiras para promover o desenvolvimento dos Museus locais
Condições estabelecidas para ampliar o acesso da popu.cação ao. .seu
património cultural e documental para fortalecer laços identitários e contribuir
para a produção historigráfica no Brasil e em Angola

Ó !Éi:!gê l Ê$ÊNVÇiÉ lillVIÊiWÕ
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Preservar o património cultural de Angola para benefício das gerações futuras
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1)

3)
4)

5)

6)
7)

Realizar seminário sobre gestão do património culturall
Prover capacitação nas áreas de identificação e documentação do Património
Cultural:
Prover capacitação em práticas de proteção e conservação dos bens materiaisl
Prover capacítação em práticas de identificação. registro e salvaguarda do
Património Cultural imateriall
Prover capacitação nas práticas de promoção de bens culturais, especialmente
educação patrimonia
Prover capacitação em práticas de gestão museológica
Monitorar e avaliar o projeto

lkÉ$1giÉ.$ê©Õ$1 Ã$ÊÉÊm;jAçêAN$!A@õ$? Ê-©;lflR®É$Q:
W

RI Intercâmbio de experiências na Gestão do Património Cultural

R2 Profissionais das Instituições responsáveis pela proteção de bens culturais
capacitados e atualizados nas práticas de identificação e documentação do
Património Cultural e gestão documental
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R3 Profissionais das Instituições responsáveis pela proteção de bens culturais
capacitados e atualizados nas práticas de proteção e conservação dos bens materiais
que constituem o Património Cultural de ambos os países

R4 Profissionais das Instituições responsáveis pela proteção de bens culturais
capacitados e atualizados nas práticas de identificação, registro e salvaguarda do
Património Cultural imaterial

R5 Profissionais das Instituições responsáveis pela proteção de bens culturais
capacitados e atualizados nas práticas de promoção de bens culturais, especialmente
educação patrimonial

R6 Profissionais das Instituições responsáveis pela proteção de bens culturais
capacitados e atualizados nas práticas de gestão museológica.

R7 Projeto monitorado e avaliado

Õ;:i::l:;: :ÃÍi:VI oÀDIE$1 ;: ':il:i!: ::===:::i=:!i.

RI l Intercâmbio de experiências na Gestão do Património Cultural.
AI.l.l Identificar 4 especialistas brasileiros na área da Gestão do Património
Cultural, que conduzirão seminário em Luanda, sobre Gestão do Património
Cultural. com o seguinte conteúdo:

Experiência brasileira no campo da gestão do património cultural: políticas
públicas, problemas e oportunidadesl
Administração de recursos públicos e as Leis de Incentivo à Cultural -
financeira e administrativas
Marcos legais apresentação de estudo comparativo entre as legislações e
panorama do tema no cenário internacional

Instituição Responsável: IPHAN

e gestão

AI.1.2 Articular, por meio eletrõnico, com o Ministério da Cultura de Angola a
seleção dos profissionais angolanos. na área de Gestão do Patrim(5nio Cultural
que serão capacitados, conforme material colhido. durante a missão de
prospecção, de março de 2006.
Instituições Responsáveis: IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

AI.1.3 Enviar os 4 especialistas brasileiros a Angola para realização do seminário
Instituições Responsáveis: ABC, IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

Tipo de atividade: Seminário
Local: Luanda, Angola
Duração estimada dos trabalhos: 5 dias
Custo estimado, em USS: 36.068,00



Fã;;ããêfili e SegyrQ(USS 5.000 x d téc
Diárias r4 téc. x 9 dias x USS 263)
choras técnicas (4 téc x USS 100 x 9 dias
Imaterial de treinamento
l nfra estrutura

ÍABC}
(AE3CI

(IPHAN)
(MinC/Anqola)
MinC/Angola)

T OTAL DA ATIVIDADE

uss
uss
us$
us$
us$
uss

20.000.00
9.468.00
3.600.00

ooo.oo
2.000.00
36.068.00

(71 600)
í7 1 600)
'71 300)
í73400)
(731 00)

AI.1.4 Aplicar formulários de avaliação da Missão do Prometo.
Instituições Responsáveis: Ministério da Cultura do Brasil/IPHAN- conferencistas

Ministério da Cultura de Angola - participantes

R2.1 Profissionais das Instituições responsáveis pela proteção de bens culturais
capacitados e atualizados nas práticas de identificação e documentação do
Património Cultural.

A2.1.1 Identificar 3 especialistas brasileiros nas áreas de identificação e
documentação do Património Cultural que conduzirão oficinas
incluindo

Apresentação de metodologias simplificadas para pesquisa voltada à
identificação do património cultural e consequente produção de documentação
sobre este processo
Painel sobre metodologia para a constituição de acervo documental de suporte
ao trabalho cotidiano das instituições
Oficina de conservação preventiva de documentos e transferência
informações para outros suportes - vídeos, meios digitais
Apresentação de práticas de conservação preventiva de documentos
Tratado das especificidades dos documentos produzidos na área de patrimõnto
(de espécies e

suportes diversificados, como textual, plantas e mapas em papell fotosl negativos

Instituição Responsável: IPHAN
etc)

em Luanda

P

das

A2.1.2 Articular, por meio eletrõnico, com o Ministério da Cultura de Angola a
seleção dos profissionais angolanos nas áreas de identificação e documentação
do Património Cultural que serão capacitados
Instituições Responsáveis: IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

A 2.1.3 Enviar os 3 especialistas brasileiros a Angola para realização das oficinas.
Instituições Responsáveis: ABC, IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

Tipo de atividade: Oficina
Local: Luanda, Angola
Duração estimada dos trabalhos: 5 dias
Custo estimado: em USS: 27.801,00
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Passaaens e Seauro rUS$ 5.000 x 3 téc)
Diárias (3 téc. x 9 dias x US$ 263)
Horas técnicas(3 técx US$ 100 x 9 dias)l
Material de treínamento
l nfraestrutura

ÍABC'
(ABC)

(IPHAN)
(MinC /Ang ola )
(M inC /Angola )

TOTAL DA ATIVIDADE

uss
us$
us$
uss
us$
us$

1 5.000.00
7. 1 01 .00
2.700.00
l .ooo.oo
2.000.00
27.801 ,00

'7 1 600}
'7 1 600)
(71 300)
(73400)
'731 00)

A 2.1.4 Aplicar formulários de avaliação da Missão do Projeto
Instituições Responsáveis: Ministério da Cultura do Brasil/IPHAN- conferencistas

Ministério da Cultura de Angola participantes

R3.1 Profissionais das Instituições responsáveis pela proteção de bens culturais
capacitados e atualizados nas práticas de proteção e conservação dos bens
materiais que constituem o Património Cultural de ambos os países

A3.1.1 Identificar 2 especialistas brasileiros nas áreas de proteção dos bens
materiais que conduzirão oficinas em Luanda, sobre práticas de proteção do
Património Cultural -- análise dos casos brasileiro e angolano, abordando o
conteúdo

Tombamento critérios para a seleção de bens (representatividade) ea
instrução dos processos (atribuição de valor)- início da instrução de um
processo de tombamento de um bem selecionado em Angolal
Entorno (visibilidade e ambiência) - início da definição de Portaria de Entorno
Outras formas de acautelamentol
Paisagens culturais Apresentação da experiência piloto brasileiras
Património naval

A3.1.2 Articular, por meio eletrõnico, com o Ministério da Cultura de Angola a
seleção dos profissionais angolanos, nas áreas de proteção e conservação do
Património Cultural, conforme material colhido, durante a missão de prospecção,
de março de 2006
Instituições Responsáveis: IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

A3.1.3 Enviar os 2 especialistas brasileiros a Angola para realização das oficinas
Instituições Responsáveis: ABC, IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

Tipo de atividade: Oficina
Local: Luanda, Angola
Duração estimada dos trabalhos: 5 dias
Custo estimado, em US$: 20.534,00
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Passaaens e Seauro (US$ 5.000 x 2 téc)
Diárias (2 téc. x 9 dias x US$ 263)
Horas técnicas(2 téc x USS 10C) x 9 dias)l
Material didático e publicações
Imaterial de treinamento
l nfraestrutura

(ABC)
(ABC)

(IPHAN)
(IPHAN)

(MinC/Anq ola )
(MlnC/Anqolal

TOTAL DA ATIVIDADE

us$
uss
uss
us$
us$
us$
us$

l o.ooo .oo
4.734.00
1 .800.00
l .ooo,oo
l .ooo.oo
2.000,00

20.534.00

(71 600)
r71 600)
(71 300)
(74220)
(73400)
(731 00)

A3.1.4 Identificar 2 especialistas brasileiros nas áreas de consewação dos bens
materiais que conduzirão oficinas em Luanda, sobre análise dos casos brasileiro e
angolano, abordando o conteúdo
. Conservação de bens móveis e integrados

avaliando=
Adequação das condições de guarda e proposição de melhorias
Identificação de patologias e seleção de tratamento
Discussão teórica sobre critérios de intervençãol
Combate a causas biológicas de degradaçãol
Especificidades do património naval
Conservação de edifíciosl
Metodologia de estudo das causas de degradação - análise do edifício e seu
contexto =

Patologia dos principais materiais e indicações de tratamento
Uso social, a reinserção do edifício no cotidiano urbanos
Conservação de contextos históricos urbanos
Aspectos essenciais identificadores
Elaboração de Planos de Preservaçãol
Inserção de critérios de preservação nos Planos Diretores

. Criação de Comissões Gestoras
Instituição Responsável: IPHAN

©

e

©

estudo de um acervo selecionado

e

©

e

e

e

e

e

©

e

e

A3.1.5 Articular. por meio eletrõnico. com o Ministério da Cultura de Angola a
seleção dos profissionais angolanos. nas áreas de proteçã.o e conservação do
Património Cultural, conforme material colhido. durante a missão de prospecção
de março de 2006
Instituições Responsáveis: IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

Serão doadas 2 unidades da publicação Coletânea de Leis sobre Preservação do Património
Rio de Janeiro : IPHANI 20061 320 p.l la x 23 cm

]0



A3.1 .6 Enviar os 2 especialistas brasileiros a Angola para realização de oficinas
Instituições Responsáveis: ABC, IPHAN e Ministério da Cultura de Angola
Tipo de atividade: Oficina
Local: Luanda, Angola
Duração estimada dos trabalhos: 5 dias
Custo estimado, em US$: 20.534,00

Paisagens e Seguro(US$ 5.000 x 2 técl
IDiárias (2 téc. x 9 dias x US$ 2Çil!)
Horas técnicãli(2 téc x US$ 100 x 9 dias)
Material didático e publicações'
Material de treinamento
l nfraestrutu ra

(ABCI
(ABC)

'lPHAN)
(IPHAN)

MinC/Angola )
MinC /Anqola l

TOTAL DA ATIVIDADE

us$
us$
us$
us$
us$
us$
us$

l o.ooo .oo
4.734.00
1 .800.00
l .ooo,oo
l .ooo ,oo
2.000.00
20.534,00

Í71 600)
(71600)
(71 gQQ)
(74220)
'73400)
[7 1] 1 QQ)

A3.1.7 Identificar 2 especialistas brasileiros nas áreas de Património Natural e
Arqueológico que conduzirão oficinas em Luanda. com o conteúdo

Conservação de jardins históricos e manejo de áreas naturaisl
Conceitos da Carta de Florençal
Componentes de um Plano de Manejo
Arq ueologia l
Cadastramento de sítios arqueológicos; .

Pesquisa arqueológica como .possibilidade de produção de conhecimento sobre
a ocupação do território - arqueologia pré-históncal ..
Pesquisa arqueológica como apoio à restauração de ealTlclos e áreas íiisLui il-d='
- arqueologia histórica
Arqueologia de contrato - Salvamento

. Arqueologia subaquática
Instituição Responsável: IPHAN

P

P

V

B

=i=:1. ÜzB : :i,=:1;':=1H:lÊl:í.l
Insat tucJe 2006 sponsáveis: IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

A3.1.9 Enviar os 2 especialistas brasileiros a Angola para realização das oficinas.
Instituições Responsáveis: ABC. IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

Tipo de atividade: Oficina
Local: Luanda, Angola
Duração estimada dos trabalhos: 5 dias
Custo estimado, em USS:20.534,00

Serão doadas 2 Jogos de Manuais Técnicos do IPHAN e Cadernos Técnicos do Programa
M on u m enta

1]



iPassaqens e Seguro (US$ 5,000 tl! !éç)
IDiárias (2 téc. x 9 dias x US$ 2631
Horas técnicas (2 téc x USS 100 x 9 dias}
lvlaterial didático e publicações'
Material de trelnamento
l nfraestrutu ra

.ABC)
ÍABC)

ÍIPHAN)
(iPHAN)

ÍMinC/Anqola)
(MinC/Angolal

TOTAL DA ATIVIDADE

us$
uss
uss
us$
uss
us$
us$

l o.ooo.oo
4.734.00
1 .800.00
l .ooo.oo
l .ooo.oo
2.000.00
20.534.00

(71 600)
(71 600)
Í71 300)
(74220)
(73400)
:731 00)

A3.1.1 0 Aplicar formulários de avaliação das Missões
Instituições Responsáveis: IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

R4.1 Profissionais das Instituições responsáveis pela proteção de bens culturais
capacitados e atualizados nas práticas de identificação registro e salvaguarda do
Património Cultural imaterial

A4.1.1 Identificar 3 especialistas brasileiros nas áreas de identificação, registro e
salvaguarda do Património Intangível que conduzirão oficina em Luanda, sobre
práticas de identificação, registro e
salvaguarda do Património Cultural Imaterial -- análise dos casos brasileiro e
angolano, abordando o conteúdo
. Panorâmica da trajetória brasileira na proteção do património intangívell
. Identificação do património cultural intangível- a experiência brasileira na

aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturaisl
Processo de registro do património cultural intangívell
Ações de salvaguarda do património intangível

Instituição Responsável: IPHAN

A4.1.2 Articular, por meio eletrõnico. com o Ministério da Cultura de Angola a
seleção dos profissionais angolanos. nas áreas de identificação, registro e
salvaguarda do Património Intangível, que serão cap.acitados, conforme material
colhido. durante a missão de prospecção, de março de 2006.
Instituições Responsáveis: IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

A4.1.3 Enviar os 3 especialistas brasileiros a Angola para realização da oficina
Instituições Responsáveis: ABC, IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

Tipo de atividade: Oficina
Local: Luanda, Angola
Duração estimada dos trabalhos: 5 dias
Custo estimado, em US$ :28.801,00

materiais doados constam na atividade anterior. HORTA: M
Brasília : IPHAN/ Museu Imperiall 19991 68p. : i1l 28 cm
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iPq$sagens e Seguro(USS 5,000 x 3 téc)
Diárias (3 téc. x 9 dias x USS 263)
choras técnicas (3 téc x USS 100 x 9 dias)
Material didático e publicações
Material de treinamento
l nfra estrutu ra

(ABC)
rABC)

(IPHAN ')
(IPHAN)

(MinC/Angola)
(MlnC/Anqola)

TOTAL DA ATIVI DADE

us$
uss
uss
uss
uss
uss
uss

1 5 .000.00
7. 1 01 .00
2.700.00
l .ooo.oo

ooo.oo
2.000.00

28 .801 ,00

(71600)
f71 600}
:71 300)
(74220)
(73400)
(73100)

A4.1.4 Aplicar formulários de avaliação das Missões do Prometo
Instituições Responsáveis: IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

R5.1 Profissionais das Instituições responsáveis pela proteção de bens culturais
capacitados e atualizados nas práticas de promoção de bens culturais,
especialmente educação patrimonial.

A5.1.1 Identificar 3 especialistas brasileiros nas áreas de promoção do património
cultural que conduzirão workshop em Luanda, sobre práticas de promoção do
Património Cultural e seu impacto positivo na apropriação das comunidades de sua
trajetória histórica e processo de construção da cidadania

Sinalização e Interpretação : A decodificação dos sentidos atribuídos ao
Património : A experiência de Tiradentes/MGI

. Turismo Cultural e desenvolvimento sociall
Educação Patrimonial : O caso de São Luís do Maranhão

Instituição Responsável: IPHAN

A5.1.2 Articular. por meio eletrõnico, com o Ministério da Cultura de Angola a
seleção dos profissionais angolanos, nas áreas de proteção e conservação do
Património Cultural, que serão capacitados, conforme material colhido, durante a
missão de prospecção. de março de 2006
Instituições Responsáveis: IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

A5.1.3 Enviar os 3 especialistas brasileiros a Angola para realização de oficina
Instituições Responsáveis: ABC, IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

Tipo de atividade: Oficina
Local: Luanda, Angola
Duração estimada dos trabalhos: 5 dias
Custo estimado, em US$: 28.801,00

Serão doados 2 exemplares unidades das publicações dos Dossiês de Registro do IPHAN.Círio
de Nazaré. Rio de Janeiro : IPHANI 20061 IOlp. : colar. 25 cm.(Dossiê lphan l)Wajãpi Expressão
gráfica e oralidade entre os Wajapi do Amapá. Rio de Janeiro : IPHAN: 20061 136p. : il. color: 25 cm
(Dossiê lphan



IPassaaens e Seguro ÍUSS 5.000 x 3 téc
Diárias r3 téc. x 9 dias x USS 263)
Horas técnicas r3 técx USS 100x 9 dias
Imaterial didático e pubjjcaçÇjg$
Material de treinamento
11 nfraestrutu ra

(ABC)
(ABC)

ÍIPHAN)
ÍIPHAN)

ÍMinC/Anaola)
l(MinC/Anaola )

TOTAL DA ATIVIDADE:i

uss
us$
uss
uss
us$
uss
us$

1 5.000.00 ; Í71 600
7. 1 01 .00 : Í71 600)
2.700.00 : r71 300
1 .000.00 (74220

000.00 : r73400}
2.000.00 i (731 00'i

28.801.00

A5.1.4 Aplicar formulários de avaliação da Missão do Prometo

Instituições Responsáveis: IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

R6.1 Profissionais das Instituições responsáveis pela proteção
culturais capacitados e atualizados nas práticas de gestão museológica.

de bens

A6.1.1 Identificar 3 especialistas brasileiros na área de Plano Museológico
implantação, gestão e organização. para realizar oficina em Luanda sobre práticas
de proteção do Património Cultural - análise dos casos brasileiro e angolano
abordando o conteúdo: Conceitos de museu e museologia

Conceitos de prometo, programa e plano museológico
. Plano como trabalho coletivo:

Metodologia para elaboração e implantação do plano museológico e critérios de
n\ /n li n r'' ã ny-'
dentificação da missão institucíonall
Identificação de públicos parceiros
Diálogo entre o plano museológico e a política nacional de museus

Instituição Responsável: IPHAN

A6.1.2 Articular. por meio eletrõnico, com o Ministério da Cultura de Angola a
seleção dos profissionais angolanos. nas áreas de museu, que serão capacitados,
conforme material colhido durante a missão de prospecção, de março de 2006
Instituições Responsáveis: IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

A6.1.3 Enviar os 3 especialistas brasileiros a Angola para realização da oficina
Instituições Responsáveis: ABC, IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

Tipo de atividade: Oficina
Local: Luanda, Angola
Duração estimada dos trabalhos: 5 dias
Custo estimado, em US$:28.801,00

' Serão doados o Guia Brasileiro de Sinalização Turística. Brasília : IPHANI 20011 166o.l e
HORT.Õ.. M.. GRUNBERG. E. e MONTEIRO.A.l Guia Básico de Educação Patrimonial. Brasília

IPHAN/ Museu Imperlall 19991 68D. : Í1l 28 cm
14



iPaqsagens e Seguro(US$ 5,000 x 3 téc}
Diárias (3 téc. x 9 dias x US$ 263)
choras técnicas (3 técx USS 100x 9 dias
imaterial didátlco e publicações
Imaterial de treinamento
11 nfraestrutu ra

(ABC)
(ABC)

ÍIPHAN)
ÍI PHAN)

(MinC/Angola )
IMinC /Angola )

TOTAL DA ATIVI DADE

us$
us$
uss
uss
uss
us$
us$

1 5.000.00
7. 1 01 .00
2.700.00
l .ooo,oo
l .ooo. oo
2.000.0C

28.80 1 .00

'71 600)
(71600)
(71 300)
(74220)
(73400}
(731 00)

A6.1 .4 Aplicar formulários de avaliação
Instituições Responsáveis: IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

R7.1 Prometo monitorado e avaliado

A7.1.1 Reunir memórias. relatórios e fichas de avaliação dos indicadores de
efetividade do prometo de todas as atividades realizadas.
Instituições Responsáveis: IPHAN e Ministério da Cultura de Angola

Horas técnicas
Horas técnicas

(IPHAN) l US$ 1 1.000:00
(MlnC/Angola) l US$ 1 1.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE:i US$ 2.000,00

(71 300)
(71 300)

A7.1.2 Enviar 2 especialistas brasileiros para realizar reuniões técnicas com as
equipes de campo. para avaliar ativldades desenvolvidas visando à priorização de
novas ações para a continuidade do intercâmbio

Instituições Responsáveis: ABC, Ministério da Cultura do Brasil e Ministério da Cultura
de Angola

Tipo de atividade: Missão de avaliação
Local: Luanda. Angola
Duração estimada dos trabalhos: 5 dias
Custo estimado, em US$:18.434,00

Passagens e Seguro (US$ 5,000 x 2 téc) i(ABC)
Diárias (2 téc. x 9 dias x US$ 263) 18BÇ}
Horas técnicas(2 técx US$ 100 x 9 dias) l(MinC/Brasil)
l nfraestrutura l(MinC/Angola)

TOTAL DA ATIVIDADE

us$ ! 10.000,00
US$ i 4.734.00
US$ i 2.700.00
us$ ! 1 .ooo.oo
US$ 1 8.434,00

(71 600)
í71 600}
'71 300)

(73100)

]

A7.1.3 Encaminhar o relatório do Projeto à ABC
Instituição Responsável: IPHAN

Zi::918Ç#MEiNllq i: l :::ç'à';}. :.''t!;

Õ Material didático será fornecido pelo DEMU/IPHAN



Linhas do Sistema Atlas
us$

:FÕÍãll1(:ilm:;hà::q@:ái :cÜ:illii;Êtg::plQi:r:lÓ iiliêl
dié iR'éc:iirsó:é

71 600. Viagens
73400. Eguip. de escritório
731 00. Alug. e Manut
Ê74200
71300. Consultorias nacionais

Audiovisuais e Impressões

]

1 76.808.00

:AB:GI iW iliiÇ ZB rg$: iiil:ili M:jilptC 44h:gpiiãl

1 76 .808.00
8.000.00
1 7 .000 .00
6.000,00

24.500.00

8.000.00
ooo.oo17Instalacões

6.000. 00
23.500.00 l .ooo .oo

1 76.808,00Í 29.500.00 26.000,00 232.308,00

R:QÓ.u rsló é:

ABG: ::M:i m Çll P H Ni j;:jMiÍÚiêiê ilitãll ãl:É.ÚiiiÉi iã : t#i5:ta;l

RI

R3
R4
R5
R6
R7
n' ota l

29.468.00
22 . 1 01' .00
44.202.00
22. 1 01 .00
22. 1 01 ,00
22. 1 01 .00
1 4 .734 ,00
176.808.00

3.600,00
2.700. 00
8.400.00
3.700.00
3,700,00
3.700. 00
3.700. 00
29.500,00

3.000.00
3.000,00
9.000. 00
3.000.00
3.000.00
3.000.00
2.000.00
26.000,00

36.068,00
27.801 ,00
61 ,602.00
28,801 .00
28.80 1 .00
28. 801 .00
20.434,00
232.308,00
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9.1. Ao Governo angolano, por meio do Ministério da Cultura compete

a) coordenar e apoiar a implementação do presente prometo em Angola
b) prover local e apoio logístico às atividades de treinamento
c) prestar apoio ao técnicos brasileiros em missão em Angola
d) garantir a utilização de equipamentos no âmbito do projeto
e) manter os proventos dos profissionais locais envolvidos no projetot i
f) receber e avaliar propostas apresentadas pelo governo brasileiros l
g) monitoras o desenvolvimento dos trabalhos e contatar o Governo brasileiro, porá

meio da Embaixada do Brasíl em Luanda, quando quaisquer intervenções forem
consideradas necessárias

h) articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas,
quando modificações e ajustes forem necessários e Indispensáveis para ao bom
andamento do trabalho

receber relatórios de progresso das Instituições parceiras de execução, com vistas
ao desempenho de suas atribuições, com relação ao monitoramento e avaliação
dos trabalhos em desenvolvimento: e
manter estreito relacionamento .com a ABC com vistas ao acompanhamento do
prometo

Í)

j)

9.2. Ao Governo brasileiro, por meio do Ministério da Cultura do Brasil, compete

a) executar o presente prometo;

b) garantir o desenvolvimento técnico dos trabalhos, por meio da indicação de peritos
e especialistas para atuarem nas atividades acordadasl

c) manter estreito relacionamento com a Agência Brasileira
(ABC/MRE) ao longo dos trabalhosa

d) manter estreito intercâmbio com o Coordenador das atividades de cooperação l
indicado pelo Governo recipiendário

e) manutenção dos vencimentos e demais benefícios funcionais aos profissionais
brasileiros que participarão do projetot

f) garantir o desenvolvimento técnico dos trabalhos, por meio da indicação e
disponibilização de profissionais para atuarem nas atividades acordadasl e l

g) dirigir-se à ABC/CTPD para esclarecimento de eventuais dúvidas na execução
deste instrumento. l

de Cooperação l

9.3. Ao Governo brasileiro, por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação,
do Ministério das Relações Exteriores compete

a) coordenar a implementação do presente projeto
b) o pagamento de passagens, diárias, seguro viagem e despesas de excesso de

bagagem para os técnicos da instituições executoras brasileira e recipiendária
c) coordenar-se com as instituições parceiras de execução na elaboração dos termos

de referência, especificações técnicas de bens e serviços a serem adquiridos para
a implementação dos trabalhos
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d) articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas
quando modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom
andamento do trabalho: e

e) receber relatórios de progresso das Instituições parceiras de execução, por meio
da Embaixada do Brasil em Luanda, com vistas ao desempenho de suas
atribuições, com relacao ao monitoramento e avaliacão dos trabalhos em
desenvolvimento

9.4 Ao Governo angolano, por intermédio da Gerência Internacional do
Ministério da Cultura compete

a) coorden-ar a implementação do presente prometo no país recipiendário
b) prestar apoio ao técnicos brasileiros em missão no país recipiendáriol
c) articular-se com as partes envolvidas no processo de implementação das tarefas

quando modificações e ajustes forem necessários e indispensáveis para ao bom
andamento do trabalho:

d) receber relatórios de progresso das Instituições parceiras de execução, com vistas
ao desempenho de suas atribuições, com relação ao monltoramento e avaliação
dos trabalhos em desenvolvimento

e) manter estreito relacionamento com a ABC com vistas ao acompanhamento do
projeto; e

P.Q$ ;P:EN$1iMQVEis ãl :l!:B 31 !=ll;=,:: :: : :1= 11 .:: 11:11

os bens móveis adquiridos com recursos financeiros aqui definidos são de
propriedade do Organismo Internacional, até serem transferidos ao país recipiendário, a
qualquer momento durante a vigência deste documento ou após o término das atividades
aqui estabelecidas

:l:::lt.. !üAÉ'iN©R Ü$gl jÊ:RQêiÊÊIIMÉ;lgf0$1 ?: iÃ iÉi$ :==
As Normas e Procedimentos administrativo-financeiros são os contidos no Manual

de Execução Nacional de Projetos de Cooperação Técnica entre Países em
Desenvolvimento (CTPD)

A documentação comprobatória de despesa, em original. deve ficar com a ABC, que
a disponibiliza às instituições brasileiras de auditoria e controle, bem como, à auditoria do
C)rganismo Internacional.

j!. I'::.l;Di$?õg l Ê$í$:Ê A

12.1 Das modificações a serem introduzidas no prometo

a) quanto à dilação de prazo ou à necessidade de aumentar o orcamento. a ABC
poderá providenciar revisão unilateral do prometo com vistas à definição de novo

20



período de vigência e: neste caso, encaminhará cópias da revisão a todas as
instituicões envolvidas: e

com relação aos demais ajustes que se tornarem necessários ao bom
andamento do prometo: a ABC, após ouvidas as partes, por meio de epístola,
providenciará a respectiva revisão e encaminhará cópias a todas as instituicões
envolvidas

b)

Este projeto é assinado em três exemplares: um para cada signatário

OBS: Nota Técnica de Enquadramento em Anexo

, Í-.
Jclão ILuiz da Silo;r'f:brrbira
Ministro da Cultura do Brasil

q

B rasília,;l-: de de 2008

Lú2 Henrique Peneira da'fonseca
Diretor da ABC

Brasília, 29 de setembro de 2008

r---::::--'-------- ç---------- à.
Leovigildo da Costa e Salva
Erfibaixador de Angola no Brasil

'\
Brasília, 29 de setembro de 2008


