
preocupações da Direcção. É fundamental
afirmar, igualmente, que a crise que se 
começa a instalar com dimensão significa-
tiva nas empresas de arquitectura irá
gerar certamente níveis de desemprego 
na profissão nunca antes vistos, agudi-
zando a crise no sector da construção.

Perante o contexto nacional e interna-
cional que se desenha para os próximos
anos, afirmar que a OA é capaz de ter 
instrumentos de apoio social ou capaci-
dade de negociar condições de financia-
mento para os arquitectos conseguirem
ultrapassar as dificuldades será um 
exercício de total irrealismo. Todos os
dias temos notícias de cortes e de aumen-
tos na carga fiscal. Não obstante e com
clareza, a OA defende que o fim do investi-
mento público é totalmente inaceitável. 

A OA continuará no caminho da defesa
do interesse público, afirmando a necessi-
dade de maior transparência nas contrata-
ções públicas, apoiada num quadro legal,
justo e realista, no qual o direito à arqui-
tectura seja uma realidade. Continuará 
a defender um Código dos Contratos 
Públicos que não confunda a compra de
consumíveis com a aquisição de serviços
de projecto de arquitectura e que torne
claros os procedimentos para a sua con-
tratualização, em vez de criar uma trama
tão retorcida que os transforme em pro-
cessos judiciais complexos e com custos
insuportáveis quer para os profissionais 
liberais ou empresas de arquitectura, quer
para o Estado.

1
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Editorial Tiago Monte Pegado
Vogal do Conselho Directivo Nacional

Uma Ordem de Cidadãos 
No quadro das ordens Portuguesas, a
Ordem dos Arquitectos (OA) é muito re-
cente; foi criada em 1998, com característi-
cas um pouco diferentes das organizações
profissionais congéneres. Uma Ordem sem
Bastonário, onde um Conselho Directivo
Nacional assume decisões colegiais. Para
além de representar a profissão e os pro-
fissionais, regulando o seu exercício, foi-
-lhe também confiada pelo Estado a defesa
da Arquitectura; quer isto dizer que é
igualmente uma Ordem de Cidadãos – a
Arquitectura configura cidades e território
para os cidadãos. A criação da OA foi
acompanhada por uma profunda alteração
do quadro do exercício da profissão. Quer
pelo aumento significativo e explosivo do
número de profissionais, quer pelo enqua-
dramento legislativo Nacional e Europeu.

O Estado tem cedido a pressões da
banca e das seguradoras, legislando num
sentido que acabou por criar grandes difi-
culdades ao exercício das profissões libe-
rais. Exemplo disso mesmo são os seguros
de responsabilidade profissional, as cau-
ções ou garantias bancárias com valores
incomportáveis e se a isto somarmos o fim
do pagamento com a assinatura do con-
trato, que passou a ser considerado um
adiantamento, temos uma equação só pos-
sível para alguns.

Neste quadro é possível afirmar que os
profissionais liberais são, no contexto da
profissão e a par dos jovens arquitectos
em início de carreira, uma das grandes
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Membros Honorários 2011

No encerramento das celebrações do Dia
Mundial da Arquitectura’11, e por decisão
do CDN, foi atribuído o título de Membro
Honorário a cinco arquitectos e uma
revista de arquitectura, com fundamento
na sua prática profissional ou no
contributo para a divulgação e afirmação
internacional da arquitectura portuguesa.
A cerimónia aconteceu no dia 27 de
Novembro no auditório Nuno Teotónio
Pereira, na sede nacional. 
– Revista Casabella (Itália, 1928), fundada
em Milão por Guido Marangoni, teve
como directores, entre outros, Giuseppe
Pagano, Franco Albini, Ernesto Nathan
Rogers, Alessandro Mendini, Tomás
Maldonado, Vittorio Gregotti até ao
actual Francesco dal Co.
– José Rafael Moneo (Tudela/Espanha,
1937) é o mais importante arquitecto
espanhol contemporâneo e referência
incontornável da arquitectura dos últimos
40 anos, com inúmera obra construída.
Recebeu muitos dos mais importantes
prémios internacionais, incluindo o
Pritzker em 1986. Desde os anos 60
mantém relação próxima com a
arquitectura e arquitectos portugueses.
– Bartolomeu Costa Cabral (Lisboa, 1929)
foi homenageado no Dia Nacional do
Arquitecto 2011. Iniciou actividade 
(em 1956) no Gabinete de Urbanização do
Plano Director de Lisboa e, em associação
com outros colegas – salienta-se Nuno
Teotónio Pereira, com quem inicia
colaboração no edifício das Águas Livres –
ou em ateliê próprio, desenvolve projectos
de arquitectura pelo país, destacando-se
na habitação, equipamento educativo para
o ensino superior e urbanismo. Atento às
necessidades organizativas da profissão,
partilhou a direcção do Sindicato Nacional
dos Arquitectos e, junto da Associação
dos Arquitectos Portugueses, da Secção
Portuguesa da União Internacional dos
Arquitectos. 
– Sérgio Fernandez (Porto, 1937) (ESBAP,
1964) colaborou com Alfredo Viana de

Lima e Arménio Losa, e participou, ainda
estudante, no Congresso do CIAM de
Otterloo/Países Baixos (1959). Com
actividade repartida entre a docência na
ESBAP/FAUP e a prática de projecto, nos
últimos anos com Alexandre Alves Costa,
constitui referência nacional no ensino da
arquitectura, na investigação e crítica de
arquitectura, nos domínios da habitação e
do património arquitectónico.
– Duarte Cabral de Mello (Lisboa, 1941)
(ESBAL, 1970) estagia nos EUA, onde
trabalha nos domínios do desenvolvimento
urbano e priva com arquitectos que são
referências fundamentais da arquitectura
mundial, nomeadamente ligados ao jornal
Oppositions (1973-1984). As suas ligações
ao mundo anglo-saxónico e a Espanha
foram fundamentais para a
internacionalização da arquitectura
portuguesa. Com actividade docente na
ESBAL/FAUTL, dedicou-se, nos anos 70-80,
à habitação social e a planos de
urbanização, em particular com Vítor
Figueiredo e Maria Manuel Godinho de
Almeida.
– Cristina Salvador (Peniche, 1947-Lisboa,
2011) (ESBAL, 1971), colaborou com
Manuel Tainha e Rafael Botelho e, em
Angola, com Vasco Vieira da Costa. Em
1976, com Fernando Bagulho, funda o
Atelier do Chiado. Com papel importante
na aproximação dos arquitectos de
Portugal a Angola (e vice-versa), tem sido
autora de diversos projectos de
investigação sobre a realidade
arquitectónica, antropológica e socio-
política de vários países africanos de
língua portuguesa. Recebeu o 4.º Prémio
Fernando Távora (2009). Integrou o CDN
(2005-2007), assumindo o Pelouro da
Prática Profissional e teve papel
destacado no lançamento do Estudo
“Profissão Arquitectos” (2006).
——
Conheça os Membros Honorários da organização profissional
dos arquitectos em Portugal em http://tinyurl.com/69kds3w
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Os arquitectos querem ser
parte da solução
– Discurso na sessão solene do Dia Mun-
dial da Arquitectura’11

As minhas primeiras palavras são de reco-
nhecimento para os novos Membros Hono-
rários da Ordem, (…) as palavras seguintes
evocam o Arquitecto Porfírio Pardal Mon-
teiro. No quadro do projecto de sinaliza-
ção em curso dos principais espaços da
Sede Nacional da OA, decidiu o Conselho
Directivo Nacional atribuir o seu nome ao
chamado salão nobre desta casa. Importa
recordá-lo como um lutador incansável,
durante toda a sua vida, pelo reconheci-
mento social do estatuto do arquitecto em
Portugal enquanto meio para a melhoria
da Arquitectura e pelo seu papel fulcral
nas organizações profissionais de arqui-
tecto que antecederam a OA (…).

Numa altura em que a profissão de ar-
quitecto atravessa uma situação dramática
por ausência de investimento público e
privado, designadamente nos domínios do
projecto e da construção, que, a manter-
-se, afectará directamente mais de 40% dos
arquitectos no nosso País, importa fazer
um balanço sumário do trabalho realizado
pela OA nos últimos meses e enviar, em si-
multâneo, uma mensagem clara ao Go-
verno da República e à sociedade
portuguesa no seu todo.

A mudança de ciclo político, associada ao
agravamento da situação económica, impli-
cou uma forte alteração no curso das activi-
dades previstas pela OA para 2011. Parte
substancial do esforço da Direcção Nacio-
nal centrou-se na elaboração de memoran-
dos políticos, equacionando propostas
concretas para o devir do País, da Arqui-
tectura e da profissão de arquitecto. (…)
Por outro lado, a Ordem envolveu-se em
iniciativas com outras entidades, designa-
damente o Conselho Nacional das Ordens
Profissionais, a Ordem dos Engenheiros
e a Associação Portuguesa de Projectistas
e Consultores, por forma a sensibilizar o
Governo para um amplo conjunto de preo-

cupações que a todos afectam e para pro-
postas consequentes. (…) Têm sido mani-
festamente insuficientes os ecos de todo
este esforço. (…) O trabalho desenvolvido
pela OA tem-se centrado na aposta firme e
prospectiva na diversificação profissional
no âmbito do projecto e para além deste,
defendendo os actos próprios e o futuro da
profissão, abrindo caminho a novas oportu-
nidades, exigência e responsabilidades, na
reorientação do projecto para a reabilita-
ção, manutenção e sustentabilidade do edi-
ficado, nas sinergias com a sociedade civil
e com os diversos actores do mundo da
construção, na descentralização da presta-
ção de serviços de arquitectura para além
das grandes áreas metropolitanas, e na in-
ternacionalização da prestação dos servi-
ços de arquitectura. (…)

Há que passar das palavras aos actos.
Há que procurar conhecer o caminho ou
os caminhos para construir o nosso futuro.
Há que propor-lhe sentido para além da
urgência económica e financeira, pois se é
certo que desta dependemos não é menos
certo que nela não nos podemos reduzir.
Há que procurar, para além da crise, saber
o que fazer e como fazer.

Os arquitectos, tal como outras profis-
sões afins, querem ver reconhecidos os
seus problemas enquanto parte do pro-
blema do País, pois, caso contrário, incor-
rem no risco de inexistência ou de
emigração forçada, inviabilizando recursos
socio-económicos e culturais vitais para a
afirmação estratégica de Portugal. Os ar-
quitectos e a arquitectura querem ser so-
bretudo reconhecidos como parte da
solução para Portugal, querem contribuir
com a suas ideias, com a sua acção, com a
sua experiência, com a sua valentia e com
o seu sentido cívico para vencer a crise e
para melhorar a vida dos portugueses. 

Queremos que o Governo nos ouça.
Queremos ouvir o Governo. Queremos aju-
dar Portugal.

João Belo Rodeia Presidente

——
versão integral em http://tinyurl.com/bnvqemy
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Prémio 
Fernando Távora

1.ª edição, 2005/2006
Viagem ao espaço doméstico e às
cidades da burguesia do final do sé-
culo XIX
Nelson Mota

2.ª edição, 2006/2007
Quadrícula Emocional: um urba-
nismo híbrido entre natureza e ar-
quitectura nas cidades atlânticas
portuguesas do século XVI
Sílvia Benedito

3.ª edição, 2007/2008
Arquitectura para o desenvolvi-
mento. Intervenções de emergência
e de permanência no Sudoeste
Asiático
Maria Moita

4.ª edição, 2008/2009
Diário do Deserto – Namibe 2009
Cristina Salvador

5.ª edição, 2009/2010
De La Chaux-de-Fonds a Voyage
d’Orient - A promenade architec-
turale e o espaço/tempo em Le
Corbusier
Armando Rabaça

6.ª edição, 2010/2011
A Song to Heaven ou o Japão Su-
blime em Frank Lloyd Wright: da
viagem de 1905 ao legado na Ar-
quitectura Moderna Japonesa
Marta Pedro 

——
Em homenagem a Fernando Távora,
uma figura que influenciou gerações
sucessivas de arquitectos, pela sua
actividade enquanto arquitecto e
pedagogo, a OA-SRN promove um
prémio anual, de uma bolsa de via-
gem destinado a todos os mem-
bros da OA, no valor de 6 000€,
para a melhor proposta de viagem
de investigação, a seleccionar por
um júri nomeado todos os anos

para o efeito. Desde estudante e
durante toda a sua vida, Fernando
Távora viajou incessantemente
para estudar in loco a arquitectura
de todas as épocas em todos os
continentes, utilizando-a, entre
1958 e 2000, como conteúdo e
método da sua actividade pedagó-
gica. As suas aulas e a sua prática
projectual consolidaram, em suces-
sivas gerações, em Portugal e no
estrangeiro, a ideia de que o conhe-
cimento da história e da cultura
são indispensáveis para a produ-
ção da arquitectura contemporâ-
nea. Cumpre-se assim uma das
heranças do arquitecto portuense:
a extraordinária capacidade de in-
vestigar sobre o sentido das coisas,
as suas raízes, a grande curiosi-
dade pelo outro, ancorada numa
forte ligação ao seu contexto de
origem, na defesa da dignidade do
homem, e respeitador das suas di-
ferenças.

A 7.ª edição
Calendário 
Candidaturas até 6 Fevereiro.
Anúncio do vencedor 2 Abril. 
Entrega do registo de viagem 21
Setembro. Conferência do vence-
dor e anúncio da constituição do
Júri da 8.ª edição do Prémio 1 
Outubro 2012.

Júri
historiador José Mattoso, arquitec-
tos Walter Rossa, Ricardo Vieira 
de Melo (nomeado pela Casa da
Arquitectura) e Nuno Grande (em
representação da OA-SRN) e en-
genheiro António Ferrão (por indi-
cação da família do arquitecto).��
——
O Prémio Fernando Távora é orga-
nizado pela OA-SRN, com o apoio
da Câmara Municipal de Matosi-
nhos e Associação Casa da Arqui-
tectura e o patrocínio da AXA. 
Informações em
http://tinyurl.com/yjcvqfg. Página 
do “Diário da Viagem aos USA,
1960” (9 de Abril) em
http://tinyurl.com/6gbok8q
e ainda O centenário de Taliesin em
http://www.taliesinpreservation.org/
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Registo de autorias

Esta atribuição da OA, inscrita na alínea 
p) do artigo 3.º do Estatuto, não conheceu
consequências práticas até à data, apesar da
importância que reveste e de ter sido alvo
de continuadas reflexões e debate (como
pode ser verificado, por exemplo, nas pági-
nas do JA desde a sua criação em 1981). 

As (dezasseis) atribuições da OA, que
sintetizam a sua razão de ser, têm mere-
cido valorização diversa por parte das 
direcções e segundo as suas “agendas”, 
alterando a percepção que temos da OA.
Ainda que seja a mesma.

No âmbito Europeu, a Directiva
2001/29/CE, de 22 de Maio, relativa a ̀har-
monizaca̧õ de certos aspectos do direito
de autor e dos direitos conexos na socie-
dade da informaca̧õ, foi transposta para a
ordem jurídica interna pela Lei 50/2004,
de 24 de Agosto.

No mandato anterior (2008-2011), foi de-
cidido avaliar como poderia a OA vir a
exercer tal competência. Em bom tempo,
já que se veio a concluir que o que parecia
inequívoco, de o registo dever ser efec-
tuado pela OA, não o era de facto.

Com efeito, a fúria legislativa do estado
Português tinha criado (mais) uma embru-
lhada jurídica ao ter também atribuída
igual competência à Inspecção Geral das
Actividades Culturais (IGAC). Que, refira-
-se, a vem exercendo.

Neste quadro, restavam dois caminhos:
o da reclamação de tal competência, poten-
cialmente litigiosa; ou o diálogo, procu-
rando acomodar as missões de ambas as
instituições.  A escolha da segunda solução
veio a demonstrar-se frutuosa, porquanto a
IGAC demonstrou desde logo uma enorme
disponibilidade para o diálogo. Um proto-
colo foi assinado entre as duas instituições,
em 3 de Maio de 2011, que visa “institucio-
nalizar relações de parceria no sentido de
maximizar a troca de conhecimentos e agi-
lizar os procedimentos inerentes aos servi-
ços prestados aos membros da OA.”

Miguel Judas Vogal do CDN

Peritos Arquitectos 
vão iniciar actividade
O CDN aprovou o regulamento da Bolsa de
Peritos (BP) depois de consultado o Con-
selho Nacional de Delegados que deu im-
portantes contributos para tornar o 
documento mais completo. A iniciativa da
sua constituição, para além de abrir novas
frentes de trabalho, permite demonstrar 
à sociedade as capacidades técnicas dos
arquitectos em toda a dimensão inscrita
nos actos próprios da profissão (nº 3, ar-
tigo 42º do Estatuto).

A BP será implementada durante
2011/2012, concluindo o processo come-
çado no mandato anterior. O caminho foi
difícil e muito discutido entre os conse-
lhos directivos nacional e regionais e só
possível dado o empenho de todos para 
se encontrarem consensos. 

A BP deverá, em funcionamento inte-
grado com os Colégios de Especialidade 
e com o plano de Formação da OA, ofere-
cer um contributo significativo no sentido
de dotar a Ordem de novos instrumentos
de apoio à prática. Como o será dar res-
posta às crescentes solicitações externas,
do Ministério Público (tribunais judiciais
ou arbitrais e outras entidades públicas),
com vista ao esclarecimento de dúvidas 
de natureza técnica em processos judi-
ciais. Ou habilitar a própria OA com um
conjunto de Peritos que possam elaborar
pareceres e peritagens sobre questões téc-
nicas consideradas relevantes para a sua
actividade e a prossecução dos seus fins.

Em próximas edições daremos informa-
ção sobre o processo de inscrição e registo
na BP, disponibilizando o seu Regula-
mento e as Normas e procedimentos 
para Admissão.

Tiago Monte Pegado Vogal do CDN
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Entre os dias 18 e 20 de Setembro teve
lugar em Gdańsk, por ocasião da
Presidência Polaca do Conselho da União
Europeia [http://pl2011.eu/], mais uma
edição do Fórum Europeu para as Políti-
cas de Arquitectura (FEPA).

Jorge Bonito Santos, membro do Board
of Administrators em representação da OA,
participou nas duas reuniões do Board e
na Assembleia Geral do FEPA e assistiu à
conferência promovida no âmbito das ac-
tividades da Presidência.

A conferência teve como tema Innovation
in redesign cities e das várias intervenções
que foram apresentadas importará salientar
aquelas que fizeram o balanço do desenvolvi-
mento das políticas públicas de arquitectura
em alguns países europeus – República
Checa, Hungria, Polónia, Eslováquia, Lituâ-
nia, Estónia e Letónia –, bem como aquelas
que realçaram a importância da existência
de políticas de arquitectura de nível re-
gional e local, sendo de realçar os exemplos
das cidades de Jyväskylä, na Finlândia, e
Veije, na Dinamarca.

Dos vários temas debatidos na reunião
do Board of Administrators e na Assem-
bleia Geral do FEPA será de referir a elab-
oração e discussão de um documento
contendo as 15 linhas de acção para o
FEPA durante o actual mandato, possível
de ser consultado no site do Fórum, e a
apresentação por Jorge Bonito Santos, en-
quanto membro do Board responsável por
esta tarefa, do draft final do EFAP Study
on Architectural Policies que tendo vindo
a ser desenvolvido por João Ferreira
Bento sob sua coordenação e entretanto
enviado a todos os membros do FEPA para
apreciação e comentários, prevendo-se a
sua conclusão e divulgação no início do
mês de Novembro.
——
www.efap-fepa.eu

O Grupo de Trabalho “Serviços” (WG
Scope of Services – SoS), criado pela Di-
recção Executiva do Conselho dos Arqui-
tectos da Europa (CAE) no início de 2010,
voltou a reunir no início de Setembro. De
novo, registou-se a participação de Pedro
Ravara que representou a OA. 

O GT tem o propósito de estudar o âm-
bito dos serviços que os arquitectos ofere-
cem em cada um dos Estados-Membros.
Porque importa esclarecer os serviços
para que estes profissionais estão habilita-
dos, em dois níveis, a efectiva possibili-
dade de livre circulação no espaço
Europeu e a necessidade de o potencial
cliente destes serviços compreender o
papel que desempenha o arquitecto, com
as suas qualificações e competências es-
pecíficas, e o que pode e deve esperar da
contratação de um arquitecto.

Os assuntos tratados foram a normaliza-
ção dos serviços para cross border services,
perante as várias abordagens no âmbito
dos diversos membros do CAE, e as tabelas
de honorários associadas a esses serviços.
Foram abordados os casos Alemão, onde
os honorários representam uma percent-
agem do custo da obra, e Austríaco, em
que o cálculo se baseia num levantamento
à profissão sobre a prática corrente ou
Cost Information Systems.

Os países participantes ficaram de elab-
orar uma descrição do processo de pro-
jecto, desde o início até à entrega da obra,
sobre três tipos de projecto seleccionados,
com todas as acções e serviços prestados
pelo arquitecto em cada país.

A próxima reunião do GT está agendada
para o dia 5 de Dezembro e Lisboa foi a
cidade escolhida.
——
www.ace-cae.org 
Estrutura de funcionamento, com grupos de trabalho que inte-
gram cada uma das áreas temáticas, em
http://tinyurl.com/653fp7f 

Políticas de Arquitectura 
divulgadas em Novembro

“Normalização” de serviços 
e tabelas de honorários 
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A livre circulação de pessoas constitui um
dos grandes objectivos da UE e o acesso a
um mercado de trabalho Europeu um
exemplo dos benefícios de pertencer ao
Mercado Único. Foi na sequência do tra-
tado de Lisboa que este objectivo ficou 
expresso na Directiva relativa ao reconheci-
mento das qualificações profissionais
(2005/36/CE). Esta pretende, entre outros
aspectos, garantir que as qualificações pro-
fissionais obtidas num Estado-Membro
sejam reconhecidas e permitam o acesso à
profissão noutro Estado-Membro em
igualdade de circunstâncias com os cida-
dãos daquele estado. 

Estima-se que até 2020 sejam necessá-
rios 16 milhões de trabalhadores qualifica-
dos na Europa, segundo estimativas do
Centro Europeu para o Desenvolvimento
da Formação Profissional (Cedefop) [1].
No caso específico da profissão de arqui-
tecto, a Directiva (transposta para a lei
Portuguesa pela Lei nº 9/2009, de 4 de
Março) refere-se à formação de arquitecto
(artigos 46º, 47º), ao exercício das activida-
des profissionais (artigo 48º) e direitos ad-
quiridos específicos para arquitectos
(artigo 49º). Os arquitectos são também
abrangidos por um sistema de reconheci-
mento automático baseado na verificação
da formação académica.

Neste momento, e passados seis anos da
sua entrada em vigor, a Directiva encon-
tra-se num processo de discussão lançado
pela Comissão Europeia. O objectivo é a
sua modernização e a melhoria das regras
de reconhecimento profissional, simplifi-
cando processos e tornando-os mais cla-
ros. A revisão da Directiva mobilizou
autoridades competentes e mais de 400
participantes que, na sequência de con-
sulta realizada no início deste ano, permi-

Arquitectos no 
espaço Europeu

Modernizar a Directiva 
Qualificações profissionais 

tiram a publicação do Livro Verde “Mo-
dernizar a Directiva relativa ao Reconheci-
mento das Qualificações Profissionais” [2],
um documento de trabalho que sintetiza a
avaliação feita e agrupa os temas no âm-
bito das alterações a propor. Dos temas
em discussão, destacam-se, entre outros,
os novos conceitos de mobilidade ou en-
quadramento da realização de estágios
noutros Estados-Membros. 

A actualização do reconhecimento auto-
mático para a profissão de arquitecto tam-
bém está em discussão, pretendendo-se
rever a conjugação dos anos de formação
académica com o período mínimo de expe-
riência prática supervisionada. Sobre as op-
ções apresentadas, a OA mostra-se favorável
à proposta de conjugar cinco anos de for-
mação académica seguida de um período
de estágio de um ano, em acordo com as
posições da ENACA (European Network of
Architects’ Competent Authorities) e do ACE
(Architects’ Council of Europe). 

A OA considera que a transparência do
reconhecimento automático é essencial
para o fortalecimento da confiança no sis-
tema, o que implica a cooperação entre as
autoridades competentes congéneres que
intervêm neste processo, tal como vem
acontecendo deste a implementação da Di-
rectiva. O uso do Internal Market Informa-
tion tem contribuído para o reforço dessa
confiança mostrando-se um sistema fiável
e seguro na transmissão de informação
entre as diversas autoridades competen-
tes. Será na sequência da consulta reali-
zada a partir do Livro Verde, onde a OA
como autoridade competente também co-
laborou, que se espera para o final do cor-
rente ano uma proposta legislativa que
venha a modernizar a Directiva. 

Cátia Santana
Vogal, Conselho Nacional de Admissão

——
[1] Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up
to 2020 (2010), em http://tinyurl.com/6843hre

[2] Livro Verde “Modernizar a Directiva relativa ao Reconheci-
mento das Qualificações Profissionais”, Com (2011) 367 Final, em
http://tinyurl.com/67v2p7y
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Com o lema Design 2050: para além das
Catástrofes, na Solidariedade, a caminho
da Sustentabilidade, a reunião magna da
UIA decorreu de 26 a 28 de Setembro, em
Tóquio, com a presença de cerca de 5 000
profissionais e estudantes de mais de 100
países e territórios de todos os continentes. 

Pela primeira vez enquanto federação, o
CIALP/ Conselho Internacional dos Arqui-
tectos de Língua Portuguesa marcou pre-
sença com:
— a exposição Modernismo na Lusofonia:
Arquitectura dos Anos 40-50-60, sob coor-
denação da Associação dos Arquitectos de
Macau, que integrou a participação de
todos os Países e Territórios do CIALP in-
cluindo Timor-Leste;
— a apresentação de uma Declaração con-
junta assinada pelas delegações presentes,
lida pelo Presidente da OA e constante do
Relatório do Secretário-Geral da UIA. 
——

Declaração CIALP de Tóquio
(…) Em 1946, a Língua Portuguesa esteve
entre aquelas que anunciaram, em Londres,
a fundação da UIA, mais tarde formalizada
em Lausanne, em 1948. Em 1953, Lisboa foi
a cidade escolhida para o 3.º Congresso
Mundial de Arquitectura da UIA e o Portu-
guês foi uma das suas línguas de trabalho.

Um longo caminho foi percorrido desde
então. Os Arquitectos de Língua Portu-
guesa são hoje mais de 130 000 em Angola,
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçam-
bique, Portugal, São Tomé e Príncipe e
Timor-Leste, assim como em Macau (Repú-
blica Popular da China), totalizando quase
10% dos arquitectos representados na UIA.

Desde 1991, os arquitectos destes países
estão unidos no CIALP. Nos últimos anos,

o CIALP tem vindo a melhorar e a fortale-
cer a sua acção, articulando as associações
profissionais destes arquitectos e com pre-
sença crescente em organizações interna-
cionais: UIA, AUA (União Africana de
Arquitectos), ARCASIA (União dos Arqui-
tectos da Ásia), FPAA (Federação Pan-
americana de Associações de Arquitectos)
e CPLP (Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa). Ainda em 2011, o Português
tornar-se-á uma das línguas oficiais da
União Africana de Arquitectos.

(…) Através da presente Declaração, os
arquitectos do CIALP na 25.ª Assembleia
Geral da UIA e que representam a Ordem
dos Arquitectos de Angola, o Instituto de
Arquitetos do Brasil, a Ordem dos Arqui-
tectos (Portugal) e a Associação dos Ar-
quitectos de Macau assumem o seguinte
compromisso:

Até à próxima Assembleia da UIA em
Durban 2014, procurar-se-á:

1. que todas as associações nacionais
profissionais de arquitectos de língua por-
tuguesa sejam membros da UIA;

2. reforçar a participação do CIALP e das
associações profissionais que a integram
na UIA;

3. implementar uma agenda e novos
projectos entre o CIALP e a UIA;

4. criar as condições para que a Língua
Portuguesa seja reconhecida como língua
de trabalho na UIA.

António Gameiro
Presidente do CIALP e da Ordem dos Arquitectos de Angola
Gilson Paranhos
Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil
João Belo Rodeia
Presidente da Ordem dos Arquitectos de Portugal
Rui Leão
Vice-Presidente da Associação dos Arquitectos de Macau

——
Relatório completo da participação portuguesa no 24.º Con-
gresso e na 25ª Assembleia-Geral da UIA em
http://tinyurl.com/5vjbuno
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