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Rio receives title of world capital of architecture 
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Rio de Janeiro was chosen by the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) as the first world capital of architecture. The city, which was also the 
first to receive the title of world's cultural heritage in the urban landscape category in 2012, 
will host the 27th World Congress of Architects in 2020. 

The congress takes place every three years, and, as from the next edition, will grant the title 
of world capital of architecture to the host city. Rio was selected to apply to be the host city 
in 2014, and competed with Paris, in France, and Melbourne, Australia. 
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The event will take place between July 19 and 26, 2020 and is promoted by the International 
Union of Architects (UIA). Architects and city planners from around the globe will gather in 
Rio to discuss topics such as urban planning, culture, mobility, public works and construction 
of inclusive cities. Approximately 25 thousand people are expected to come to the city to 
participate in the congress. 

 
The Lapa Arches – Arcos da Lapa | Photo: Hufton Crow | http://visit.rio/que_fazer/cidadedasartes/ 

It will be the first time that the event will take place in Brazil, and the chairman of the 
Institute of Brazilian Architects, Nivaldo Andrade, emphasizes that the city is reference for 
harboring works of renowned names such as Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx and Lúcio 
Costa. 
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"The city is also reference of contemporary challenges for architects and of positive 
experiences in the urbanism field, with the urbanization of slum areas, for instance. We 
could say that Rio synthesizes characteristics found in cities not only in Brazil, but in several 
countries of world", he said to Agência Brasil. 



Among the venues that will host the event is Palácio Gustavo Capanema, one of the main 
landmarks of modernism in the city. The project of the building, located in Downtown Rio, is 
signed by renowned names of the Brazilian architecture, such as Lúcio Costa, Oscar 
Niemeyer and Affonso Eduardo Reidy. 
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Rio ganha título de capital mundial da arquitetura 
 
O Rio de Janeiro foi escolhido pela Organização das Nações Unidas para a Educação e 
Cultura (Unesco) primeira capital mundial de arquitetura. A cidade, que também foi a 
primeira a ganhar o título de patrimônio cultural mundial na categoria paisagem urbana em 
2012, sediará o 27º Congresso Mundial de Arquitetos em 2020. 

O congresso acontece a cada três anos e, a partir da próxima edição, vai garantir à cidade 
que sediá-lo o título de capital mundial da arquitetura. O Rio foi selecionado para concorrer 
à vaga em 2014, e disputou com Paris, na França, e Melbourne, na Austrália. 

O evento será realizado entre 19 e 26 de julho de 2020 e é promovido pela União 
Internacional dos Arquitetos (UIA). Estarão reunidos no Rio arquitetos e urbanistas do 
mundo todo para discutir temas como planejamento urbano, cultura, mobilidade, obras 
públicas e construção de cidades inclusivas. A expectativa é de que cerca de 25 mil pessoas 
venham à cidade para participar do congresso. 

Será a primeira vez que o evento será realizado no Brasil, e o presidente do Instituto de 
Arquitetos Brasileiros, Nivaldo Andrade, ressalta que a cidade é uma referência por abrigar 
trabalhos de nomes como Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx e Lúcio Costa. 

"A cidade é também uma referência de desafios contemporâneos para os arquitetos e de 
experiências positivas no campo do urbanismo, a exemplo dos programas de urbanização de 
favelas. Podemos dizer que o Rio sintetiza características encontradas em cidades não só do 
Brasil, mas de diversos países do mundo", disse ele à Agência Brasil. 

Entre os locais que receberão o evento está o Palácio Gustavo Capanema, um dos principais 
marcos do modernismo na cidade. O projeto do prédio, localizado no Centro, é assinado por 
grandes nomes da arquitetura brasileira, como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Affonso 
Eduardo Reidy. 
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