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CIALP . PLANO DE ACTIVIDADES 2020 / 22  

 

ÓRGÃOS SOCIAIS. OBJECTO, ENQUADRAMENTO, OBJECTIVOS FUNDAMENTAIS, PLANO DE ACTUAÇÃO E GESTÃO INTERNA  

 

I. Objecto  

O presente documento constitui o Plano de Actividades 2020-22 (PA 2020-22) dos Órgãos Sociais da Associação Conselho Internacional dos Arquitectos de 

Língua Portuguesa (CIALP), mandato 2020-22, elaborado na sequência do XXIII Encontro CIALP realizado em Macau, em Outubro de 2019. O PA 2020-22 

estrutura-se a partir das atribuições previstas no Estatuto da Associação CIALP, contemplando as acções e sugestões propostas no XXIII Encontro CIALP de 

Macau.  

 

II. Enquadramento  

O CIALP, enquanto Associação de Direito Público sem fins lucrativos, foi institucionalizado em 2011, conforme a deliberação aprovada pela unanimidade dos 

participantes no XI Encontro CIALP de São Paulo (Brasil) em 2009, e depois confirmada no XII Encontro CIALP de Macau (República Popular da China) em 2010, 

onde foi aprovado o seu novo Estatuto. O CIALP foi registado em 2011, conforme a Lei Portuguesa, e tem sede em Lisboa, provisoriamente da Sede Nacional 

da Ordem dos Arquitectos de Portugal. Porém, enquanto estrutura informal, o CIALP tem origem em 1990, no Encontro de Arquitectos de Língua Portuguesa, 

realizado em Lisboa. Um ano depois, no Iº Encontro CIALP (Lisboa), fundador da organização, foi aprovado o seu primeiro Estatuto pelos delegados de Angola, 

Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Seguiu-se, em 1993, a admissão de Macau (que se manteve no CIALP após a 

implementação, em 1999, da administração chinesa) e, em 1999, de Timor-Leste. Actualmente, o CIALP tem como membros a Ordem dos Arquitectos de 
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Angola, o Instituto de Arquitetos do Brasil, a Ordem dos Arquitectos de Cabo-Verde, a Ordem dos Arquitectos da Guiné-Bissau, a Associação dos Arquitectos 

de Macau (República Popular da China), a Ordem dos Arquitectos de Moçambique, a Ordem dos Arquitectos de Portugal, o Indian Institute of Architects – 

Goa Chapter e a Ordem dos Engenheiros e Arquitectos de São Tomé e Príncipe. Congrega cerca de 150 000 arquitectos para um universo populacional superior 

a 200 milhões de pessoas que falam português. A criação da Associação CIALP visou responder a um novo tempo marcado, designadamente, pela 

institucionalização de associações de arquitectos na maioria dos Países e Territórios de língua portuguesa, pela obrigação 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 organização. Neste contexto, após a conclusão do processo de 

institucionalização em 2011, o mandato 2019-22 dos novos Órgãos Sociais do CIALP será marcado pela consolidação da organização, a viabilizar o cumprimento 

do Estatuto e a assegurar o respectivo futuro e difundir o seu trabalho e acções ao universo de profissionais de língua portuguesa.  

 

III. Objectivos Fundamentais  

Neste contexto, consideram-se como Objectivos Fundamentais do presente mandato a Consolidação Interna do CIALP, a Consolidação Externa do CIALP, a 

Comunicação, as Relações entre Membros CIALP e os Projectos Especiais CIALP. Objectivos que seguidamente se desdobram em áreas de actuação, com 

respectiva definição de iniciativas, medidas e acções. 
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O Plano de Actividades 2020 – 2022 

01. Consolidação Interna do CIALP  

01.01 Organização  

01.01.01. Conclusão da institucionalização do CIALP. Considera-se desejável a criação de um Conselho Técnico (em estrita articulação com o 

Conselho Directivo), poderão a este ser imputadas actividades, iniciativas ou projectos em substituição do secretariado ou agregando-o 

(no todo ou em partes) aos respectivos responsáveis.  

01.01.02. Apoio à estruturação de uma Ordem dos Arquitectos de em Timor-Leste  

01.01.03. Equacionar o aprofundamento da relação do CIALP com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU)  

01.01.04. Outros  

01.02. Funcionamento  

01.02.01. Realização das Assembleias-Gerais  

01.02.02. Realização de reuniões plenárias e sempre que possível presenciais do Conselho Directivo (duas vezes por ano) e do Conselho Fiscal 

(uma reunião anual). As reuniões deverão realizar-se de forma alternada e rotativa nos vários Países e Territórios de Língua Portuguesa. 

Para além destas deverão realizar-se mensalmente reuniões de trabalho através de plataforma on-line. A calendarização de uma das 

reuniões anual deverá coincidir com as da Assembleia Geral e do Seminário 

01.02.03. Elaboração e aprovação do Plano de Actividades 2020-2022  

01.02.04. Elaboração e aprovação do Orçamento  
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01.02.05. Criação de um Gabinete de Apoio ao Conselho Directivo do CIALP e melhoria do sistema de comunicação digital. No quadro da gestão 

e implementação do Plano de Actuação, os membros do Conselho Directivo serão directamente responsáveis pela sua prossecução na 

respectiva área continental (e respectivos Países e Territórios): Arqº Rui Leão (Ásia, Macau, Goa e Timor-Leste, ARCASIA); Arqº Vítor Leonel 

Miguel (África, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe, UAA); Arqº José Manuel Pedreirinho (Europa e Portugal, UIA, CAE, UMAR e 

FEPA); Arqº Odilo Almeida Filho (Américas e Brasil, FPAA); Arqº Fernando Teixeira  (África, Cabo Verde e Guiné-Bissau). Para o efeito, 

poderão ser constituídos grupos de apoio locais para apoio dos membros do Conselho Directivo 

01.02.06. Elaboração e aprovação de regulamento dos diversos órgãos sociais CIALP  

01.02.07. Regulamentação da criação e implementação de comissões de trabalho por iniciativa da Direcção ou dos Membros do CIALP. O(s) 

responsável(s) por cada actividade, iniciativa ou projecto do PA 2020-2022 poderão ser agregados ou substituídos por outros, por indicação 

do coordenador ou do responsável por cada área de actuação 

01.02.07.01 Comissão Cidades e Património CIALP (coordenação Arqº Nuno Soares/ AAM), já em funcionamento  

01.02.07.02 Comissão para educação e formação contínua 

01.02.07.03 Comissão Comunicação 

01.02.07.04 Certificação da contabilidade 

01.02.12. Resolver as dificuldades de acesso à conta bancária  

01.02.13. Agilizar um efectivo sistema da cobrança de quota aos membros, regularização e uniformização das situações existentes 
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02. Consolidação Externa CIALP  

 

02.01 Organizações da Lusofonia 

02.01.01. CPLP: Dinamização do grupo de trabalho na CPLP e participação como membro observador do CIALP  

02.01.02. UCCLA: Aprofundar o regime de colaboração com a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa  

02.01.03. IILP: Equacionar regime de colaboração com o Instituto Internacional de Língua Portuguesa  

02.01.04. AEAULP: Equacionar regime de colaboração com a Academia de Escolas de Arquitectura e Urbanismo de Língua Portuguesa  

02.01.05. AULP: Equacionar regime de colaboração com a Associação das Universidades de Língua Portuguesa  

02.01.06. URB-AFRICA: Equacionar regime de colaboração com a Associação para a Cooperação e Desenvolvimento Urbano  

02.01.07. Procurar outros parceiros e possíveis apoios para o desenvolvimento das actividades do CIALP (Fundação Aga Khan / Fundação 

Gulbenkian, ente outros)  

02.01.08. Dinamizar as relações institucionais e de cooperação com o Fórum Energia e Clima  

02.01.09. Melhorar formas de divulgação do CIALP e das suas iniciativas junto de organizações profissionais, universitárias, culturais e socio-

económicas nacionais, nomeadamente, colaborando na organização e divulgação de Congressos, promovendo temas e debates de 

iniciativas e publicações com relevância para os objectivos do CIALP 
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02.02. Organizações Profissionais Supra-Continentais e Continentais  

02.02.01. UIA: Implementar relações regulares com a União Internacional de Arquitectos, já objecto de protocolo UIA-CIALP  

02.02.02. Iniciar contactos regulares com a direcção da UIA  

02.02.03. Promover a adesão à UIA de todos os membros CIALP  

02.02.04. Formalizar e Promover o reconhecimento da Língua Portuguesa como língua de trabalho na UIA  

02.02.05. Dar apoio institucional aos Congressos da UIA no Brasil em 2021 e Copenhaga 2023, e ao Fórum de Madrid 2022  

02.02.06 UAA: Manter e aprofundar relações regulares com a União Africana de Arquitectos, com vista ao que está protocolado UAA-CIALP  

02.02.07 ARCASIA: Manter e aprofundar relações regulares com o Conselho Regional de Arquitectos da Ásia, com celebração de protocolo 

ARCASIA-CIALP  

02.02.08 FPAA: Implementar relações regulares com a Federação Pan-Americana de Associações de Arquitectos, já objecto de protocolo FPAA-

CIALP  

02.02.09 CAE: Implementar relações regulares com o Conselho de Arquitectos da Europa, com celebração de protocolo CAE-CIALP  

02.02.10 ECAP: Implementar relações regulares com a ECAP European Conference for Architectural Policies com vista à celebração de protocolo 

ECAP-CIALP  

02.02.11 UMAR: Implementar relações regulares com a UMAR a Union of Mediterranean Architects, com vista à celebração de protocolo UMAR-

CIALP  
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02.02.12 Melhorar a divulgação das iniciativas e actividades do CIALP e dos seus membros nas diversas organizações profissionais regionais (UAA, 

ARCASIA, FPAA, CAE, UMAR e FEPA)  

02.02.13 Implementar relações com partilha de informação com o docomomo ibérico e docomomo Brasil, com celebração de protocolos 

DOCOMOMO-CIALP com o CIALP 

   

02.03 Organizações Supra-Continentais e Continentais  

02.03.01. ONU: Divulgar o CIALP junto da Organização das Nações Unidas e das suas estruturas sectoriais (ONU-Habitat, PNUMA, PNUD, UNESCO, 

ICOMOS, UNICEF, ACNUR, entre outras)  

02.03.02. OEA: Divulgar o CIALP junto da Organização dos Estados Americanos  

02.03.03. OUA: Divulgar o CIALP junto da Organização de Unidade Africana  

02.03.04. ASEAN: Divulgar o CIALP junto da Associação dos Estados do Sudeste Asiático  

02.03.05. OCDE: Divulgar o CIALP junto da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

02.03.06. Outras  

 

02.04 Organizações Institucionais Nacionais  

02.04.01. Angola: identificação e colaboração com organizações institucionais nacionais em colaboração com a OAA  

02.04.01.01. Ministérios do Governo  



 

Plano de Actividades CIALP – 2020 / 2022                                                        9 
 

 

02.04.01.02. Outros  

02.04.02. Brasil: identificação e colaboração com organizações institucionais nacionais em colaboração com o IAB  

02.04.01. Ministérios do Governo  

02.04.02. Outros  

02.04.03. Cabo Verde: identificação e colaboração com organizações institucionais nacionais em colaboração com o OACV  

02.04.01. Ministérios do Governo  

02.04.02. Outros  

02.04.04. Goa: identificação e colaboração com organizações institucionais regionais em colaboração com o IIA – Goa Chapter  

02.04.04.01. Ministérios do Governo  

02.04.04.02. Outros  

02.04.05. Guiné-Bissau: identificação e colaboração com organizações institucionais nacionais em colaboração com OAGB  

02.04.05.01. Ministérios do Governo  

02.04.05.02. Outros  

02.04.06. Macau: identificação e colaboração com organizações institucionais regionais em colaboração com AAM  

02.04.01. Secretarias do Governo  

02.04.03.02. Outros  
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02.04.07. Moçambique: identificação e colaboração com organizações institucionais nacionais em colaboração com OARQ 

02.04.07.01. Ministérios do Governo  

02.04.07.02. Outros 

02.04.08. Portugal: identificação e colaboração com organizações institucionais nacionais em colaboração com OA  

02.04.08.01. Ministérios do Governo  

02.04.08.02. IC: Instituto Camões  

02.04.08.03. IPAD: Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento  

02.04.08.04. AICEP: Agência para o Investimento e o Comércio Externo  

02.04.08.05. Outras  

02.04.09. São Tomé e Príncipe: identificação e colaboração com organizações institucionais nacionais em colaboração com OEASTP  

02.04.09.01. Ministérios do Governo  

02.04.09.02. Outras  

02.04.10. Timor-Leste: identificação e colaboração com organizações institucionais nacionais em colaboração com ACEA  

02.04.10.01. Ministérios do Governo  

02.04.10.02. Outras  
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03. Comunicação  

03.01. Dinamização e melhoria do website CIALP  

03.02. Criação da Newsletter CIALP  

03.03. Implementação de uma rede de comunicação CIALP alargada e disponível a todos os Arquitectos dos diversos estados membros  

03.04. Melhoria da imagem corporativa CIALP 

 

04. Relações entre Membros CIALP e Projectos Especiais  

04.01 - Relações entre Membros CIALP  

04.01.01. Promover as relações bi-laterais entre os Membros do CIALP, designadamente através de protocolos institucionais  

04.01.02. Promover a participação dos Membros CIALP em Congressos e/ou Encontros Nacionais respectivos  

04.01.03. Clarificar e divulgar os diversos regimes de circulação profissional entre as Organizações Profissionais dos países Membros do CIALP.  

04.01.04. Pugnar junto dos Governos e Organizações Profissionais dos países Membros da CPLP para a celebração de Tratados ou Convénios que 

permitam o reconhecimento mútuo de títulos académicos em Arquitectura e para o enquadramento da circulação profissional dos arquitectos 

entre os Países membros do CIALP   

04.01.05. Equacionar e divulgar Programas de Formação Profissional entre todos os Membros CIALP, promovendo sobretudo as iniciativas de 

Formação à distância e webinars   

04.01.06. Levantamento e divulgação dos enquadramentos legislativos para o exercício profissional entre os países Membros da CPLP  
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05. Projectos Especiais Externos  

 

05.01. Promoção de Associações Profissionais de Arquitectos em Países e Territórios de Língua Portuguesa  

05.02. Colaboração na criação de Associação de Arquitectos em Timor-Leste  

05.03. Outras  

05.03.01. Apoio na realização e divulgação de Concursos de Arquitectura entre Membros CIALP  

05.03.02. Divulgação e itinerância da exposição do concurso de fotografia realizado em 2019 e promover novas exposições 

05.03.03. Realização de um concurso de projectos para Moçambique, em colaboração com a OARQ 

05.03.04. Divulgação de Instituições e Redes ligadas à Arquitectura e Património Arquitectónico da Lusofonia e criação de uma base de dados 

estabelecendo ligação e acesso com arquivos existentes 

05.03.05. Divulgação junto dos membros de conferências e debates disponíveis on-line  
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06. Projectos Especiais Internos  

 

06.01. Regulamentar a promoção da criação de um Conselho Consultivo e de um Conselho Científico do CIALP  

06.02. Promover uma Base de Dados digital de Bibliografia e/ou Biblioteca Digital, e Galeria de Projectos   

06.03. Prosseguir com a atribuição do Título de Membro Honorário a uma personalidade, viva que se tenha distinguido pela sua actividade profissional, 

tendo já sido atribuído nos três últimos Congressos CIALP 

06.04. Estudar a criação da atribuição de um Prémio CIALP que assegure um maior destaque e divulgação dos propósitos do CIALP, mantendo-o 

coincidente com a calendarização do Congresso, passando o título de Membro Honorário a assumir um carácter mais direcionado para a distinção 

de obras específicas, e que este que possa ser extensível à investigação teórica ou histórica 

06.05. Promover, sob a forma de webinar, a realização anual de um Seminário CIALP  

06.06. Promover uma Exposição sobre "Cidades na Lusofonia: um panorama urbano" que terá caracter itinerante 

06.07. Estudar a promoção de uma base de cálculo de honorários de referência adaptada aos membros dos vários países (Brasil) 

06.08. Criação de um boletim online com actualidades do território CIALP a ser divulgado pelas plataformas online dos membros CIALP  

06.09. Outros  
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