INSTRUÇÕES PARA SOLICITAR VISITAS À SEDE DA CEPAL EM SANTIAGO DO
CHILE
1. Informações gerais sobre o organismo
1.1. História e trabalho da CEPAL
A Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) é uma das cinco comissões regionais das
Nações Unidas e sua sede está em Santiago do Chile.
Foi fundada para contribuir ao desenvolvimento econômico da América Latina, coordenar as ações
encaminhadas à sua promoção e reforçar as relações econômicas dos países entre si e com as
outras nações do mundo. Posteriormente, seu trabalho foi ampliado aos países do Caribe e
incorporou-se o objetivo de promover o desenvolvimento social.
A CEPAL foi estabelecida pela resolução 106 (VI) do Conselho Econômico e Social, de 25 de
fevereiro de 1948, e começou a funcionar nesse mesmo ano. Em sua resolução 1984/67, de 27
de julho de 1984, o Conselho decidiu que a Comissão passaria a se chamar Comissão Econômica
para a América Latina e o Caribe.
Este organismo tem duas sedes sub-regionais, uma para a sub-região da América Central,
localizada no México, D.F., e a outra para a sub-região do Caribe, em Port of Spain (Trinidad e
Tobago), estabelecidas em junho de 1951 e em dezembro de 1966, respectivamente. Além disso,
tem escritórios nacionais em Buenos Aires, Brasília, Montevidéu e Bogotá e um escritório de
ligação em Washington, D.C.
Os 33 países da América Latina e do Caribe são membros da CEPAL, junto com algumas nações
da América do Norte, Europa e Ásia que mantêm vínculos históricos, econômicos e culturais com
a região. No total, os Estados membros são 45, e 13 os membros associados, condição jurídica
atribuída a alguns territórios não independentes do Caribe.
Para saber mais sobre a história e a
http://www.cepal.org/es/historia-de-la-cepal
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1.2. Edifício da CEPAL
A sede principal da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), localizada em
Santiago, Chile, foi projetada pelo arquiteto Emilio Duhart com a colaboração de Christian de
Groote, Roberto Goycoolea e Óscar Santelices, todos eles chilenos, e é considerada um
monumento de grande valor histórico e arquitetônico.
O edifício, situado na avenida Dag Hammarskjöld 3477, em Vitacura, foi inaugurado em 1966 por
Eduardo Frei Montalva, Presidente do Chile, e U Thant, Secretário-Geral das Nações Unidas. As
marcas das mãos de ambos ficaram estampadas junto às de todos os trabalhadores nos muros da
entrada.
Esta obra singular inspirou-se na arquitetura do francês Le Corbusier, com concreto aparente e
jogo de volumes, e combina também elementos alusivos à história e arte da América Latina e do
Caribe. O edifício é uma grande estrutura de concreto armado, robusta e leve ao mesmo tempo,
cujo andar principal é sustentado por 28 pilares.
A construção destaca-se por sua esplêndida integração com a Cordilheira dos Andes e o rio
Mapocho e é completada por uma lagoa oval e repuxos rodeados por jardins com cisnes e pavões
reais.
Segundo Duhart, o desenho desse edifício das Nações Unidas foi pensado como uma casa e como
um monumento: a casa das nações em comunidade; o monumento, expressão visível de seu
anseio espiritual e social. Casa e monumento surgem como uma unidade plástica e funcional,
legível para todos.

2. Formulário de solicitação de visita

A CEPAL recebe periodicamente visitas de grupos de estudantes de universidades e outras
instituições de ensino superior.
Estas visitas podem ser de dois tipos:
a) Palestras acadêmicas sobre o trabalho do organismo, dirigidas a alunos que cursem estudos
relacionados com matérias econômicas e sociais.
b) Visitas ao edifício, dirigidas a alunos de arquitetura.
Não se organizam visitas individuais nem tampouco de grupos de pessoas que não
sejam estudantes.
Se deseja enviar uma solicitação de visita, preencha o seguinte formulário e o envie à Unidade de
Informação Pública da CEPAL (prensa@cepal.org) com ao menos um mês de antecedência à data
sugerida para essa atividade. As visitas de arquitetura têm vagas e datas limitadas.
Deve-se enviar a lista de participantes com o nome completo e o número do documento de
identidade até duas semanas antes da data programada.
No dia marcado, exige-se a presença de 75% dos participantes inscritos. O acesso deve ser
realizado pelo acesso sul (Avenida Dag Hammarskjöld, 3477, Vitacura).
As visitas confirmadas estão sujeitas a reprogramação ou cancelamento diante de
possíveis mudanças na agenda de atividades de alto nível do organismo.
1. Nome, e-mail e celular de
contato do solicitante e/ou
professor/guia para a visita ao
edifício:
2. Nome da instituição:
3. Curso ou carreira:
4. Telefone:
5. Endereço:
6. País de origem:
7. Data e horário sugerido para a
visita:
8. Número de visitantes:
9. Temas específicos de
interesse:
3. Normas de segurança para os visitantes
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Toda pessoa que ingressar na sede deve fazê-lo portando de maneira visível uma credencial
válida entregue ou validada pela Seção de Segurança e Salvaguarda, a cargo do processo de
controle de acesso à CEPAL.
Para obter essa credencial, todas as pessoas devem apresentar um documento de
identificação válido.
Os documentos de identificação, nacionais ou estrangeiros, válidos para obter a credencial de
ingresso na sede são:
- Carteira de identidade.
- Carteira de motorista.
- Passaporte.
- Documento de identidade emitido pelo Ministério das Relações Exteriores do Chile.
- Laissez-passer.
- Credencial de funcionário da ONU concedida por outra sede com o mesmo formato padrão de
uso na CEPAL e do tipo smartcard.
Além disso, todos os visitantes devem passar por um processo de fiscalização de segurança, que
inclui o controle dos objetos pessoais mediante o uso de scanner, pórtico ou detector manual para
detecção de metais.
Toda pessoa que ingresse ou se retire da sede deve marcar sua credencial nas placas leitoras do
Sistema PACT disposto para isso.
As pessoas que participem de uma visita guiada devem entrar no edifício da CEPAL
exclusivamente pelo acesso sul (Avenida Dag Hammarskjöld, 3477, Vitacura).
Essas pessoas devem permanecer o tempo todo com o grupo liderado pelo funcionário das
Nações Unidas responsável por sua estadia na sede.
Caso aconteça alguma emergência durante sua estadia na sede, os visitantes devem seguir as
instruções dos Funcionários de Segurança.
Não é permitido realizar caminhadas desacompanhadas por lugares ou dependências não
autorizadas.
Tampouco é permitido tirar fotos dos funcionários das Nações Unidas ou dos dispositivos de
segurança da sede.

(FIM)

