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01. OBJECTO 
O presente documento tem por objecto o Plano de Actividades 2014-15 (PA 2014-15) dos Órgãos Sociais do Conselho Internacional dos Arquitectos de Língua Portuguesa (CIALP), mandato 2014-
2015. 
 
02. ENQUADRAMENTO 
O CIALP, registado como associação de direito privado sem fins lucrativos em Lisboa (Portugal), é constituído por oito associações profissionais de arquitectos dos Países e Territórios de Língua 
Oficial Portuguesa, representando cerca de 130 000 arquitectos. Reconhecido como organização não-governamental, é parceiro institucional da União Internacional dos Arquitectos (UIA) e 
observador consultivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 
A criação da Associação CIALP em 2011, cujo legado remonta a 1990, visou responder a um novo tempo marcado, designadamente, pela institucionalização de associações profissionais de 
arquitectos na maioria dos Países e Territórios de Língua Portuguesa, pela vontade comum em maior operacionalidade, intercâmbio e visibilidade, pela necessidade em dinamizar novas relações, 
redes e parcerias, assim como por maior co-responsabilidade entre os seus membros para atingir objectivos comuns, desde logo os previstos no novo Estatuto da associação.  
Importa, também, reafirmar que a transformação do CIALP numa associação de direito privado sem fins lucrativos ao abrigo da lei portuguesa, implicou e implica um novo conjunto de 
responsabilidades institucionais e de funcionamento, inseparáveis de um novo conjunto de responsabilidades recíprocas dos seus membros. 
Por isso, no anterior mandato 2012-13, buscou-se, sobretudo, sedimentar o processo de institucionalização iniciado em 2011, consolidando a organização, entregando-lhe maior visibilidade 
internacional e procurando assegurar-lhe futuro. 
O mandato 2014-15 pretende-se marcado por uma mudança de paradigma e por uma nova ambição, na sequência da reunião do Conselho Directivo e da Assembleia Geral realizadas em Luanda 
(Angola) em 2013.  
A mudança de paradigma significa progressiva autonomia institucional, financeira e logística do CIALP, buscando-lhe um novo quadro de sustentabilidade para a sua organização interna e 
respectivas actividades. Tal implica aumentar os proveitos de estrutura para além da quota, designadamente através de um novo regime de quotas ou subvenções a propor aos membros efectivos, 
assim como potenciar os proveitos extraordinários, designadamente através da angariação de parceiros empresa, de patrocínios e de publicidade. 
A nova ambição significa progressiva melhoria e capacitação dos recursos humanos do CIALP, buscando-lhe um novo quadro de eficácia na sua actuação e melhor comunicação. Tal implica, 
desde logo, um novo modelo de articulação e interacção dos órgãos sociais e dos membros CIALP, com trabalho e responsabilidades partilhadas. 
A partir destes pressupostos transversais, importa, por um lado, concluir o processo de consolidação interna do CIALP, melhorando instrumentos de gestão e de funcionamento interno. Por outro, 
importa assegurar e ampliar a presença do CIALP em redes e iniciativas internacionais, bem como abrir o CIALP a novos membros efectivos e observadores. Por fim, importa estabelecer mais 
parcerias e/ou entregar apoio institucional a projectos e iniciativas do mundo lusófono ou da sua sociedade civil, e concretizar projectos e iniciativas próprias, com particular ênfase em todas 
aquelas que visem a aproximação dos arquitectos de língua portuguesa, bem como a promoção da arquitectura como um direito de todos os Povos que falam a língua portuguesa. 
 
03. OBJECTIVO CENTRAL E OBJECTIVOS FUNDAMENTAIS 
Constitui Objectivo Central do presente mandato a Autonomia Institucional do CIALP, desdobrado em três Objectivos Fundamentais: Consolidação e Dinamização Interna, Consolidação e 
Dinamização Externa e Iniciativas e Projectos. 
 
04. CONSIDERAÇÕES GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO 
O PA 2014-15 constrói-se a partir das atribuições previstas no Estatuto CIALP e do Objectivo Central e dos Objectivos Fundamentais para este mandato.  
O PA 2014-15 foi sujeito aos membros efectivos CIALP até ao final da primeira semana de Fevereiro de 2014, tendo sido introduzidas as respectivas alterações e propostas, considerando-se agora 
por todos aprovado. Porém, deve entender-se o PA 2014-15 como um documento aberto, passível de ser melhorado até à respectiva ratificação pelo Conselho Directivo do CIALP. 
 



 
 

 

O PA 2014-15 contempla as actividades, iniciativas e projectos que decorrem da vida institucional do CIALP, das propostas dos seus órgãos sociais e dos seus membros, bem como de 
compromissos assumidos no anterior mandato ou daqueles entretanto celebrados com terceiros.  
O PA 2014-15 estrutura-se a partir das actividades, iniciativas e projectos, agrupados pelos objectivos fundamentais e áreas de actuação, com responsabilidades de coordenação e de 
implementação respectivas imputadas aos membros do Conselho Directivo do CIALP. A partir destes, são já indicados os responsáveis para cada uma das actividades, iniciativas e projectos 
previstos (que poderão ser alterados a partir do Conselho Directivo, dos Coordenadores ou dos Responsáveis por Área de Actuação). 
Cada actividade, iniciativa ou projecto previsto deverá ser orçamentado pelo respectivo coordenador ou responsável. Presume-se que o financiamento de cada uma destas actividades, iniciativas e 
projectos decorrerá de subvenção específica dos membros efectivos ou observadores CIALP proponentes e/ou da angariação respectiva de parceiros ou de patrocinadores. 
Sem prejuízo da justa administração dos proveitos próprios, ainda escassos, e de outras formas de financiamento futuro, presume-se, também, que todas as actividades ou iniciativas decorrentes 
do funcionamento do secretariado e do conselho técnico de apoio à direcção do CIALP, bem como dos membros portugueses dos órgãos sociais, incluindo representação institucional e ajudas de 
custo, decorrerão de subvenção específica da Ordem dos Arquitectos de Portugal. De igual modo, presume-se que as actividades ou iniciativas decorrentes do funcionamento dos demais membros 
dos órgãos sociais do CIALP, incluindo representação institucional e ajudas de custo, decorrem de subvenção específica dos respectivos membros efectivos CIALP. 
 
05. GESTÃO  
O PA 2014-15 prevê todas as reuniões plenárias do Conselho Directivo, assim como a realização das Assembleias-Gerais ordinárias previstas no Estatuto CIALP, que decorrerão de forma 
alternada nos vários Países e Territórios dos seus membros, de preferência acompanhadas pela realização de Fóruns CIALP. 
Também de acordo com o Estatuto, será oportunamente nomeado o Secretariado para o mandato 2014-15, assim como será apresentada proposta ao Conselho Directivo para a constituição do 
Conselho Técnico que assumirá as funções do Gabinete de Apoio CIALP no anterior mandato. O Secretariado e o Conselho Técnico assegurarão o funcionamento corrente do CIALP na sua sede, 
em permanente articulação com o Secretário-Geral, sob supervisão do Presidente.  
Serão asseguradas reuniões semanais ou quinzenais entre o Presidente e os Vice-Presidentes, assim como com o Secretário-Geral e o Tesoureiro, por forma a optimizar a coordenação geral e o 
acompanhamento recíproco da actividade do CIALP. O Secretário-Geral irá implementar uma plataforma de comunicação partilhada para o CIALP. 
O objectivo fundamental A do PA 2014-15 (Coordenação e Dinamização Interna) será coordenado pelo Presidente, com a área de Organização e Funcionamento sob responsabilidade do 
Secretário-Geral Arqº Gilson Paranhos, a área de Gestão Financeira e Angariação de Proveitos de Estrutura e Extraordinários sob responsabilidade do Tesoureiro Arqº Vítor Leonel Miguel, e a área 
de Membros Efectivos e Observadores também sob responsabilidade do Tesoureiro. 
O objectivo fundamental B do PA 2014-15 (Consolidação e Dinamização Externa) será coordenado pelo Vice-Presidente Arqº Rui Leão, com responsabilidades imputadas aos dois Vice-
Presidentes: Arqº Rui Leão com as áreas de Organizações Profissionais Internacionais e Outras Organizações Internacionais, e Arqº César Freitas com as áreas de Organizações da Lusofonia e 
Instituições e Organizações Nacionais da Lusofonia. 
Registe-se, de passagem, que para efeito de maior operacionalidade, as Organizações Profissionais Internacionais, para além da UIA, foram agrupadas em quatro regiões - Região 1: África, 
Região 2: Américas, Região 3: Ásia e Oceânia, Região 4: Europa – por forma a que a imputação de responsabilidades seja equacionada do seguinte modo: UIA com o Presidente, Região 1 com o 
Vice-Presidente Arqº César Freitas e com o Tesoureiro Arqº Vítor Leonel Miguel, Região 2 com o Secretário-Geral Arqº Gilson Paranhos, Região 3 com o Vice-Presidente Arqº Rui Leão e Região 4 
com o Arqº Vicente Gião Roque e Arqº Tiago Monte Pegado. 
O objectivo fundamental C do PA 2014-15 (Iniciativas e Projectos) será coordenado pelo Vice-Presidente Arqº César Freitas, com as responsabilidades imputadas, também, aos dois Vice-
Presidentes: Arqº César Freitas com a área de Iniciativas e Projectos Internos e Arqº Rui Leão com a área de Projectos e Iniciativas Externos. 
No próximo mês de Dezembro de 2014, far-se-á um primeiro balanço da implementação do presente Plano de Actuação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CIALP . PLANO DE ACTIVIDADES 2014-15 
PLANO DE ACTUAÇÃO  
 
 
 
A. Consolidação e Dinamização Interna  
Coordenação: Presidente João Belo Rodeia 
 
A1. Organização e Funcionamento  
Responsável: Secretário-Geral Gilson Paranhos 
A1.01. Afirmação Institucional 
A1.01.01. Atribuição do regime de “Organização Não-Governamental” (ONG) ao abrigo da legislação portuguesa (joão belo rodeia e secretariado) . concluído 
A1.01.02. Atribuição do regime de “Associação de Interesse Público” ao abrigo da legislação portuguesa (joão belo rodeia e secretariado) . iniciado 
A1.01.03. Protocolo de Cooperação CIALP-Ordem dos Arquitectos de Portugal, com definição do comodato e provimentos (joão belo rodeia) . iniciado 
A1.01.04. Eventuais Protocolos de Cooperação CIALP com outros membros efectivos, com eventual definição de provimentos complementares (joão belo rodeia) 
A1.02. Assembleia-Geral CIALP 
A1.02.01. Assembleia-Geral Ordinária 2014 (joão belo rodeia e secretariado com gilson paranhos). iniciado 
A1.02.02. Assembleia-Geral Ordinária 2015 (joão belo rodeia e secretariado com gilson paranhos) 
A1.03. Conselho Directivo CIALP 
A1.03.01. Primeira Reunião Plenária do Conselho Directivo 2014 (joão belo rodeia e secretariado com gilson paranhos) . iniciado 
A1.03.02. Segunda Reunião Plenária do Conselho Directivo 2014 (joão belo rodeia e secretariado com gilson paranhos) 
A1.03.03. Primeira Reunião Plenária do Conselho Directivo 2015 (joão belo rodeia e secretariado com gilson paranhos) 
A1.03.04. Segunda Reunião Plenária do Conselho Directivo 2015 (joão belo rodeia e secretariado com gilson paranhos) 
A1.04. Conselho Fiscal CIALP 
A1.04.01. Reunião Plenária do Conselho Fiscal 2014 (domingos gomes e secretariado com gilson paranhos) 
A1.04.02. Reunião Plenária do Conselho Fiscal 2015 (domingos gomes e secretariado com gilson paranhos) 
A1.05. Secretariado e Conselho Técnico Consultivo CIALP 
A1.05.01. Nomeação do Secretariado de Apoio ao Conselho Directivo do CIALP 2014-2015 (joão belo rodeia) . em curso 
A1.05.02. Constituição do Conselho Técnico Consultivo CIALP 2014-2015 (joão belo rodeia com gilson paranhos) 
A1.06. Comissões Permanentes CIALP 
A1.06.01. Criação de Comissão Permanente para a Organização e Funcionamento (joão belo rodeia com gilson paranhos) 
A1.06.02. Criação de Comissão Permanente para o Exercício e Formação Profissionais (vicente gião roque) 
A1.06.03. Criação de Comissão Permanente para o Património Arquitectónico (rui leão) 
A1.06.04. Eventual criação de Comissão Permanente para a Arquitectura e Urbanismo (nuno soares) 
A1.06.05. Eventual criação de Comissão Permanente para o Ensino da Arquitectura (gilson paranhos) 
A1.07. Instrumentos de Planeamento CIALP 
A1.07.01. Elaboração e aprovação do Plano de Actividades 2014-2015, por objectivos, e com acções e projectos sob responsabilidade de eleitos e membros efectivos (joão belo rodeia) . concluído 
A1.07.02. Elaboração e aprovação do Relatório de Actividades 2014-2015 (joão belo rodeia e gilson paranhos) 
A1.08. Regulamentos e Regimentos CIALP  
A1.08.01. Regulamento Eleitoral (vicente gião roque) 
A1.08.02. Regimento do Conselho Directivo, definindo atribuições e deveres dos cargos (gilson paranhos) 
A1.08.03. Regulamento de Quotas, incluindo quota base e quota suplementar dos membros efectivos (joão belo rodeia e secretariado) . em curso 



 
 

 

A1.08.04. Regimento Chancela, definindo critérios de apoio CIALP a iniciativas externas (joão belo rodeia com gilson paranhos) 
A1.09. Comunicação CIALP  
A1.09.01. Criação de nova plataforma para o website CIALP (joão belo rodeia e secretariado) . em curso 
A1.09.02. Criação de plataforma de comunicação compartilhada CIALP (gilson paranhos) 
A1.09.03. Dinamização da rede de comunicação CIALP (gilson paranhos e secretariado com membros efectivos) . iniciado 
A1.09.04. Angariação de Parceiros Media (joão belo rodeia e gilson paranhos com membros efectivos) 
A1.10. Instalação CIALP 
A1.10.01. Instalação em espaço físico autónomo, com definição de comodato com a Ordem dos Arquitectos de Portugal (joão belo rodeia) . em curso 
A1.10.02. Aquisição de equipamento informático (vicente gião roque) 
 
A2. Gestão Financeira e Proveitos de Estrutura e Extraordinários 
Responsável: Tesoureiro Vítor Leonel Miguel 
A2.01. Instrumentos de Gestão Financeira 
A2.01.01. Elaboração e aprovação do Orçamento 2014-2015, organizado por centros de custos e inserindo a totalidade da despesa (vítor leonel miguel) 
A2.01.02. Elaboração, certificação e aprovação das Contas 2014-2015 (vítor leonel miguel) 
A2.02. Sustentabilidade 
A2.02.01. Criação de Gabinete de Marketing e Publicidade CIALP para angariação de parceiros empresa, patrocínios e publicidade (joão belo rodeia com vítor leonel miguel) . iniciado 
A2.02.02. Cálculo do montante-base para funcionamento autónomo do CIALP (joão belo rodeia) . concluído 
A2.02.03. Negociação de subvenção para 2014 e 2015 com a Ordem dos Arquitectos de Portugal (joão belo rodeia) . em curso 
A2.02.04. Negociação de subvenção para 2014 e 2015 com outros membros efectivos (vítor leonel miguel) 
A2.02.05. Constituição de Fundo de Solidariedade, para auxílio de emergência a membros efectivos CIALP em situações de risco (joão belo rodeia com vítor leonel miguel) . em curso 
A2.03. Proveitos de Estrutura 
A2.03.01. Cobrança de Quota Base 2014 (vítor leonel miguel e secretariado) . em curso 
A2.03.02. Cobrança de Quota Base 2015 (vítor leonel miguel e secretariado) 
A2.03.03. Cobrança de Quota Suplementar 2014 (vítor leonel miguel e secretariado) 
A2.03.04. Cobrança de Quota Suplementar 2015 (vítor leonel miguel e secretariado) 
A2.04. Proveitos Extraordinários 
A2.04.01. Subvenções 2014 (joão belo rodeia com vítor leonel miguel) 
A2.04.02. Subvenções 2015 (vítor leonel miguel) 
A2.04.03. Angariação de Parceiros Empresa (joão belo rodeia e vítor leonel miguel com membros efectivos) 
A2.04.04. Angariação de Publicidade para o website CIALP (vítor leonel miguel e secretariado com membros efectivos) 
A2.04.05. Patrocínios a iniciativas CIALP (vítor leonel miguel com membros efectivos) 
A2.04.06. Outros proveitos extraordinários (vítor leonel miguel com membros efectivos) 
 
A3. Membros Efectivos e Observadores 
Responsável: Tesoureiro Vítor Leonel Miguel 
A3.01. Adesão de membros efectivos CIALP 
A3.01.01. São Tomé e Príncipe (vítor leonel miguel) 
A3.01.02. Timor-Leste (rui leão) 
A3.02. Adesão eventual de membros observadores CIALP 
A3.02.01. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (gilson paranhos) 
A3.02.02. Colegio Superior de Arquitectos de Galicia (vicente gião roque) 



 
 

 

A3.02.03. Sociedad de Arquitectos de Uruguay (gilson paranhos) 
A3.02.04. Guiné Equatorial (vítor leonel miguel) 
A3.03. Relações entre membros efectivos CIALP 
A3.03.01. Incentivar, promover e divulgar as relações bi-laterais entre membros efectivos CIALP, designadamente através de protocolos institucionais (joão belo rodeia e gilson paranhos com 
membros efectivos) 
A3.03.02. Ajudar a promover a participação cíclica e permanente dos membros efectivos CIALP nos Congressos e/ou Encontros Nacionais respectivos (vítor leonel miguel e gilson paranhos com 
membros efectivos) 
A3.03.03. Divulgar as iniciativas de cada membro CIALP junto dos demais (gilson paranhos e secretariado com membros efectivos) 
A3.03.04. Pugnar junto dos Governos dos Países e Territórios CPLP pela celebração de Tratados ou Convénios para o reconhecimento mútuo de títulos académicos em Arquitectura e para o 
enquadramento da circulação profissional de arquitectos CIALP entre os Países da CPLP (gilson paranhos e membros efectivos) 
A3.04. Atribuição do título de membro honorário extraordinário 
A3.04.01. Membro(s) Honorário(s) Extraordinário(s) 2014 (joão belo rodeia e vítor leonel miguel) 
A3.04.02. Membro(s) Honorário(s) Extraordinário(s) 2015 (joão belo rodeia e vítor leonel miguel) 
 
 
B. Consolidação e Dinamização Externa 
Coordenação: Vice-Presidente Rui Leão 
 
B1. Organizações Profissionais Internacionais  
Responsável: Vice-Presidente Rui Leão 
B1.01. UIA/ União Internacional dos Arquitectos (presidente) 
B1.01.01. Acompanhamento da actividade UIA, enquanto parceiro institucional (rui leão) 
B1.01.02. Reuniões UIA-CIALP 2014 e 2015 (joão belo rodeia e rui leão) 
B1.01.03. Divulgação regular das iniciativas CIALP junto da UIA e vice-versa (rui leão e secretariado) 
B1.01.04. Participação do CIALP em iniciativas UIA (rui leão) 
B1.01.05. Participação da UIA em iniciativas CIALP (rui leão) 
B1.01.06. Outros (ver Projectos e Iniciativas) 
B1.02. Região 1: África (césar freitas e vítor leonel miguel) 
B1.02.01. Acompanhamento da actividade UAA/ União Africana de Arquitectos, conforme memorando de entendimento UAA-CIALP (césar freitas com vítor leonel miguel) 
B1.02.02. Divulgação regular das iniciativas CIALP junto da UAA e vice-versa (césar freitas e secretariado) 
B1.02.03. Participação do CIALP em iniciativas UAA (césar freitas com vítor leonel miguel) 
B1.02.04. Participação da UAA em iniciativas CIALP (césar freitas com vítor leonel miguel) 
B1.02.05. Outros (ver Projectos e Iniciativas) 
B1.03. Região 2: Américas (gilson paranhos) 
B1.03.01. Acompanhamento da actividade FPAA/ Federação Pan-Americana de Associações de Arquitectos, conforme protocolo de cooperação FPAA-CIALP (gilson paranhos) 
B1.03.02. Divulgação regular das iniciativas CIALP junto da FPAA e vice-versa (gilson paranhos e secretariado) 
B1.03.03. Eventual participação do CIALP em iniciativas FPAA (gilson paranhos) 
B1.03.04. Eventual participação da FPAA em iniciativas CIALP (gilson paranhos) 
B1.04. Região 3: Ásia e Oceânia (rui leão) 
B1.04.01. Acompanhamento da actividade ARCASIA/ Conselho Regional de Arquitectos da Ásia (rui leão) 
B1.04.02. Celebração de Memorando de Entendimento ou Protocolo de Cooperação ARCASIA-CIALP (rui leão) 
B1.04.03. Divulgação regular das iniciativas CIALP junto da ARCASIA e vice-versa (rui leão e secretariado) 



 
 

 

B1.05. Região 4: Europa (vicente gião roque) 
B1.05.01. Acompanhamento da actividade CAE/ Conselho de Arquitectos da Europa (vicente gião roque) 
B1.05.02. Celebração de Memorando de Entendimento ou Protocolo de Cooperação CAE-CIALP (vicente gião roque) 
B1.05.03. Divulgação regular das iniciativas CIALP junto do CAE e vice-versa (vicente gião roque e secretariado) 
B1.05.04. Acompanhamento da actividade FEPA/ Fórum Europeu para as Politicas de Arquitectura (vicente gião roque) 
B1.05.05. Celebração de Memorando de Entendimento ou Protocolo de Cooperação FEPA-CIALP (vicente gião roque) 
B1.05.06. Divulgação regular das iniciativas CIALP junto do FEPA e vice-versa (vicente gião roque e secretariado) 
 
B2. Outras Organizações Internacionais 
Responsável: Vice-Presidente Rui Leão 
B2.01. UNESCO 
B2.01.01. Divulgação do CIALP junto da UNESCO e do respectivo WHC/ World Heritage Center (joão belo rodeia e rui leão) 
B2.01.02. Acompanhamento da actividade UNESCO (rui leão) 
B2.01.03. Eventual participação do CIALP em iniciativas UNESCO e WHC (rui leão) 
B2.02. ONU-HABITAT 
B2.02.01. Divulgação do CIALP junto da ONU-Habitat  (joão belo rodeia e rui leão) 
B2.02.02. Acompanhamento da actividade ONU-Habitat 
B2.02.03. Eventual participação do CIALP em iniciativas ONU-Habitat (rui leão) 
B2.03. PNUMA/ Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
B2.03.01. Divulgação do CIALP junto do PNUMA (joão belo rodeia e rui leão) 
B2.03.02. Acompanhamento da actividade PNUMA (rui leão) 
B2.03.03. Eventual participação do CIALP em iniciativas PNUMA (rui leão) 
B2.04. PNUD/ Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
B2.04.01. Divulgação do CIALP junto do PNUD (joão belo rodeia e rui leão) 
B2.04.02. Acompanhamento da actividade PNUD (rui leão) 
B2.04.03. Eventual participação do CIALP em iniciativas PNUD (rui leão) 
B2.05. DOCOMOMO Internacional  
B2.05.01. Divulgação do CIALP junto do DOCOMOMO Internacional (joão belo rodeia e rui leão) 
B2.05.02. Acompanhamento da actividade DOCOMOMO Internacional (joão belo rodeia e rui leão) 
B2.05.03. Celebração de Memorando de Entendimento ou Protocolo de Cooperação DOCOMOMO Internacional-CIALP (joão belo rodeia e rui leão) 
B2.05.04. Divulgação regular das iniciativas CIALP junto do DOCOMOMO Internacional e vice-versa (rui leão e secretariado) 
B2.05.05. Eventual participação do CIALP em iniciativas DOCOMOMO Internacional (rui leão) 
B2.05.06. Eventual participação do DOCOMOMO Internacional em iniciativas CIALP (rui leão) 
B2.06. Fundação AGA KHAN 
B2.06.01. Divulgação do CIALP junto da Fundação AGA KHAN (joão belo rodeia e rui leão) 
B2.06.02. Acompanhamento da actividade da Fundação AGA KHAN (rui leão) 
B2.06.03. Eventual participação do CIALP em iniciativas Fundação AGA KHAN (rui leão) 
 
B3. Organizações da Lusofonia  
Responsável: Vice-Presidente César Freitas 
B3.01. CPLP/ Comunidade dos Países de Língua Portuguesa  
B3.01.01. Acompanhamento da actividade CPLP (joão belo rodeia e césar freitas)  



 
 

 

B3.01.02. Participação na vida institucional CPLP enquanto membro observador consultivo (joão belo rodeia e césar freitas) 
B3.01.03. Divulgação regular das iniciativas CIALP junto da CPLP e vice-versa (césar freitas e secretariado) 
B3.01.04. Participação do CIALP em iniciativas CPLP (joão belo rodeia e césar freitas) 
B3.01.05. Participação da CPLP em iniciativas CIALP (joão belo rodeia e césar freitas) 
B3.02. UCCLA/ União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa 
B3.02.01. Acompanhamento da actividade UCCLA (césar freitas com tiago monte pegado) 
B3.02.02. Celebração de Protocolo de Cooperação com a UCCLA (joão belo rodeia e césar freitas) 
B3.02.03. Divulgação regular das iniciativas CIALP junto da UCCLA e vice-versa (césar freitas e secretariado) 
B3.02.04. Participação do CIALP em iniciativas UCCLA (césar freitas com tiago monte pegado) 
B3.02.04. Participação da UCCLA em iniciativas CIALP (césar freitas com tiago monte pegado) 
B3.03. IILP/ Instituto Internacional de Língua Portuguesa 
B3.03.01. Acompanhamento da actividade IILP (césar freitas) 
B3.03.02. Celebração de Protocolo de Cooperação com o IILP (césar freitas) 
B3.03.03. Divulgação regular das iniciativas CIALP junto do IILP e vice-versa (césar freitas e secretariado) 
B3.03.04. Participação do CIALP em iniciativas IILP (césar freitas) 
B3.03.05. Participação do IILP em iniciativas CIALP (césar freitas) 
B3.04. AEAULP/ Academia de Escolas de Arquitectura e Urbanismo de Língua Portuguesa  
B3.04.01. Acompanhamento da actividade AEAULP (césar freitas com vicente gião roque) 
B3.04.02. Celebração de Protocolo de Cooperação com a AEAULP (joão belo rodeia) . concluído 
B3.04.03. Divulgação regular das iniciativas CIALP junto da AEAULP e vice-versa (césar freitas e secretariado) 
B3.04.04. Participação do CIALP em iniciativas AEAULP (césar freitas com vicente gião roque) 
B3.04.05. Participação da AEAULP em iniciativas CIALP (césar freitas com vicente gião roque) 
B3.05. IC/ Camões, Instituto da Cooperação e da Língua  
B3.05.01. Acompanhamento da actividade IC (césar freitas com tiago monte pegado) 
B3.05.02. Celebração de Protocolo de Cooperação com o IC (joão belo rodeia) . concluído 
B3.05.03. Divulgação regular das iniciativas CIALP junto do IC e vice-versa (césar freitas e secretariado) 
B3.05.04. Participação do CIALP em iniciativas IC (césar freitas com tiago monte pegado) 
B3.05.05. Participação do IC em iniciativas CIALP (césar freitas com tiago monte pegado) 
B3.06. ABC/ Agência Brasileira de Cooperação  
B3.06.01. Acompanhamento da actividade ABC (césar freitas e gilson paranhos) 
B3.06.02. Celebração de Protocolo de Cooperação com a ABC (césar freitas e gilson paranhos) 
B3.06.03. Divulgação regular das iniciativas CIALP junto do ABC e vice-versa (gilson paranhos e secretariado) 
B3.06.04. Participação do CIALP em iniciativas ABC (césar freitas com gilson paranhos) 
B3.06.05. Participação da ABC em iniciativas CIALP (césar freitas com gilson paranhos) 
 
B4. Instituições e Organizações Nacionais da Lusofonia 
Responsável: Vice-Presidente César Freitas 
B4.01. Governos dos Países e Territórios dos membros efectivos CIALP 
B4.01.01. Identificação dos Ministérios ou congéneres de contacto nos países e territórios dos membros efectivos CIALP (césar freitas) 
B4.01.02. Divulgação regular das iniciativas CIALP junto dos governos dos países e territórios dos membros efectivos CIALP (césar freitas e secretariado) 
B4.02. Outras Instituições 
B4.02.01. Divulgação do CIALP junto das escolas de arquitectura dos países e territórios dos membros efectivos CIALP (césar freitas com gilson paranhos) 



 
 

 

B4.02.02. Divulgação regular das iniciativas CIALP junto das escolas de arquitectura dos países e territórios dos membros efectivos CIALP (césar freitas e secretariado) 
B4.02.03. Divulgação do CIALP junto da Bienal de Arquitectura de São Paulo (césar freitas e gilson paranhos) 
B4.02.04. Divulgação regular das iniciativas CIALP junto da Bienal de Arquitectura de São Paulo e vice-versa (gilson paranhos e secretariado) 
B4.02.05. Eventual participação do CIALP em iniciativas Bienal de Arquitectura de São Paulo e vice-versa (césar freitas e gilson paranhos) 
B4.02.06. Divulgação do CIALP junto da Trienal de Arquitectura de Lisboa (césar freitas e vicente gião roque) 
B4.02.07. Divulgação regular das iniciativas CIALP junto da Trienal de Arquitectura de Lisboa e vice-versa (vicente gião roque e secretariado) 
B4.02.08. Eventual participação do CIALP em iniciativas Trienal de Arquitectura de Lisboa e vice-versa (vicente gião roque) 
B4.02.09. Divulgação do CIALP junto da Associação Estratégia Urbana (césar freitas e vicente gião roque) 
B4.02.10. Divulgação regular das iniciativas CIALP junto da Associação Estratégia Urbana e vice-versa (vicente gião roque) 
B4.02.11. Eventual participação do CIALP em iniciativas Associação Estratégia Urbana e vice-versa (vicente gião roque) 
 
 
C. Iniciativas e Projectos 
Coordenação: Vice-Presidente César Freitas 
 
C1. Iniciativas e Projectos Internos 
Responsável: Vice-Presidente César Freitas  
C1.01. Fórum CIALP 
C1.01.01. 3º Fórum CIALP 2014 (IAB e gilson paranhos) . iniciado 
C1.01.02. 4º Fórum CIALP 2015 (membro efectivo organizador) 
C1.02. Grupos de Trabalho 
C1.02.01. Cidades e Territórios: Cidades na Lusofonia, um Panorama Urbano (nuno soares) . iniciado 
C1.02.02. Modernismo Lusófono: Inventário de Arquitetura dos Países e de Cidades de Origem Portuguesa (rui leão e maria josé feitosa) . iniciado 
C1.03. Exercício Profissional 
C1.03.01. Estudo comparativo dos requisitos para o registo profissional nos membros efectivos CIALP (gilson paranhos) 
C1.03.02. Criação de base de dados de legislação de edificação e construção nos países e territórios dos membros efectivos CIALP (césar freitas) 
C1.03.03. Estudo de Instruções para Cálculo de Honorários de Serviços de Arquitectura para os membros efectivos CIALP (césar freitas com gilson paranhos) 
C1.03.04. Dicionário Terminológico de Arquitectura CIALP (joão honório) 
C1.04. Formação Profissional 
C1.04.01. Divulgação de Programas de Formação Contínua Profissional existentes dos membros CIALP (césar freitas com gilson paranhos) 
C1.04.02. Eventual criação de Programas de Formação Contínua Profissional CIALP em associação com entidades formadoras credenciadas (césar freitas com gilson paranhos) 
C1.04.03. Eventual criação de Iniciativas de Actualização Profissional CIALP em associação com empresas de materiais e componentes da construção (césar freitas) 
C1.05. Ensino da Arquitectura 
C1.05.01. Registo dos cursos de arquitectura nos países e territórios dos membros efectivos CIALP (gilson paranhos) 
C1.05.02. Estudo comparativo das directrizes curriculares dos cursos de arquitectura nos países e territórios dos membros efectivos CIALP (gilson paranhos) 
C1.06. Iniciativas Socio-Culturais 
C1.06.01. Criação de Prémio CIALP de Arquitectura (joão belo rodeia e césar freitas) 
C1.06.02. Criação de Prémio CIALP Universidades de Arquitectura (joão belo rodeia e césar freitas) 
C1.06.03. Eventual criação de Exposição Bianual de Arquitectura CIALP em website próprio (vicente gião roque) 
C1.06.04. Actualização e itinerância da Exposição CIALP de Património Arquitectónico do Século XX da Lusofonia (rui leão) 
C1.06.05. Divulgação no website CIALP de instituições e redes ligadas à Arquitectura e Património Arquitectónico da Lusofonia (rui leão) 
C3.06.06. Eventual criação de Base de Dados de Bibliografia de Arquitectura e Património Arquitectónico da Lusofonia no website CIALP (joão belo rodeia e rui leão) 



 
 

 

C3.06.07. Outros 
 
C2. Iniciativas e Projectos Externos 
Responsável: Vice-Presidente Rui Leão  
C2.01. Colaboração Institucional 
C2.01.01. Colaboração na criação da Ordem dos Arquitectos de Moçambique (césar freitas)  
C2.01.02. Colaboração na criação de Associação de Arquitectos em São Tomé e Príncipe (vítor leonel miguel) . iniciado 
C2.01.03. Colaboração na criação de Associação de Arquitectos em Timor-Leste (rui leão) 
C2.01.04. Pugnar pela adesão à UIA de todos os membros efectivos CIALP (rui leão) 
C2.01.05. Pugnar pela adesão à UAA de todos os membros efectivos africanos CIALP (césar freitas) 
C2.01.06. Outros 
C2.02. Iniciativas Internacionais 
C2.02.01. Participação do CIALP no Congresso UIA de Durban/ África do Sul (vítor leonel miguel) . iniciado 
C2.02.02. Exposição CIALP no Congresso UIA de Durban/ África do Sul (rui leão com vítor leonel miguel) . iniciado 
C2.02.03. Pugnar pelo reconhecimento da Língua Portuguesa como língua de trabalho na UIA (rui leão com gilson paranhos) 
C2.02.04. Tradução para português de Documentos de Referência UIA (gilson paranhos e secretariado) 
C2.02.05. Tradução para português do Boletim Informativo UIA (gilson paranhos e secretariado) 
C2.02.06. Participação do CIALP no Tangier Afribat Fórum/ UAA (césar freitas) 
C2.02.07. Participação do CIALP no 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos/ Fortaleza (gilson paranhos) . em curso 
C2.02.08. Exposição CIALP no 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos/ Fortaleza (rui leão e gilson paranhos) . em curso 
C2.02.09. Outros 
C3.02. Iniciativas Socio-Culturais 
C3.02.01. Eventual criação de Depósito Bibliográfico de Arquitectura e Património Arquitectónico da Lusofonia em local a definir (rui leão com césar freitas) 
C3.02.02. Outros 
 
 
 
Nota 01: 
O(s) responsável(is) por cada actividade, iniciativa ou projecto do PA 2014-15 poderão ser agregados ou substituídos por outros, por indicação do coordenador ou do responsável por área de actuação. 
 
Nota 02: 
Caso seja constituído o Conselho Técnico (associado ao Conselho Directivo), poderão a este ser imputadas actividades, iniciativas ou projectos em substituição do secretariado ou agregando-o (no todo ou em parte) aos 
respectivos responsáveis. 
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