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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 25 DE MAIO DE 2018  

EVENTO REUNIÃO ORDEM DOS ARQUITECTOS DE PORTUGAL – OA / PT 

LOCAL: ORDEM DOS ARQUITECTOS DE PORTUGAL, LISBOA 

NOME CONS. FERNANDO MÁRCIO DE OLIVEIRA 

2. REPRESENTAÇÃO: 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 

3. ESCOPO/HISTÓRICO: 

Reunião de Acompanhamento do Acordo do CAU/BR e Ordem dos Arquitectos de Portugal. 

4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES: 

Reunião OA/PT:  
Fernando Márcio, Conselheiro Federal CAU/BR e Coordenador CRI, Ana Laterza (via 
Skype), Analista CRI CAU/BR, João Daniel, Vogal OA/PT, e a Clélia Fernandes, Relações 
internacionais OA/PT. 
Reunião Arquitetos: 
Fernando Márcio, Conselheiro Federal CAU/BR e Coordenador CRI, e arquitetos brasileiros 
residentes em Portugal, Giana Caproni Monteiro, Octávio Pires, Larissa Tavares, Cássio de 
Lucena Carvalho, Henrique Azevedo, Luana Monte Nascimento, Yara Santos Macedo e 
Mariana Brandelli. 

5. OBJETIVOS: 

Ordem de Trabalho: 

- Reunir com arquitetos brasileiros que estão morando em Portugal; 

Objetivo: Apresentar a preocupação do CAU/BR com a situação enfrentada pelos arquitetos 

brasileiros, informar o nosso objetivo para essa ida a Lisboa, e tomar conhecimento da 

realidade vivenciada por eles na busca pelo reconhecimento do registro profissional em 

Portugal. 

- Acompanhamento e balanço do Acordo de Cooperação CAU/BR-OA PT; 

- Condições de renovação do Acordo de Cooperação CAU/BR-AO PT; 

- Plano de Trabalho para a promoção da arquitetura e urbanismo dos países de língua 

portuguesa; 

- Política Nacional de Arquitetura e Paisagem. 

6. PROGRAMAÇÃO: 

- Reunir com arquitetos brasileiros que estão morando em Portugal: manhã e noite, divididos em 

grupos, de acordo com a disponibilidade; 

- Reunião OA/PT – período da tarde, a partir as 14h. 

7. RELATO:  
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Manhã:  
Chegada a Lisboa ás 9h (atraso de 3 horas por conta de problemas com abastecimento da 

aeronave no aeroporto de Brasília), deslocamento até o Hotel Holliday Inn Lisboa, onde fiquei 

hospedado, e seriam realizadas as reuniões com os arquitetos brasileiros. 

Atividade: Reunião com um grupo de arquitetos brasileiros com problemas no registro em 

Portugal. 

 

 
Figura 1 – Reunião no período da manhã do Cons. Fernando Márcio com os arquitetos 
brasileiros residentes em Portugal Larissa Tavares, Giana Caproni e Octávio Pires. 

Relato:  

A reunião foi satisfatória, onde inicialmente fizemos uma exposição da nova gestão, CAU/BR e 

CRI, e destacamos a intenção em buscar uma solução para os problemas ocorridos no registro 

profissional dos arquitetos brasileiros em Portugal.  

Informamos que teríamos uma reunião com a Ordem dos Arquitectos de Portugal a tarde, onde 

debateríamos diversos temas, mas principalmente o convênio firmado entre as entidades. 

Informamos também do motivo em não termos agendado antes aquela reunião com eles, por 

conta do prazo curto que confirmamos nossa ida a Lisboa. 

Os arquitetos fizeram um breve relato da situação vivenciada por eles no processo de registro, e 

principalmente na validação dos diplomas nas universidades portuguesa, onde a maioria é 

obrigada a fazer um complemento de formação na graduação que leva em torno de até dois anos 

e uma dissertação. Ressaltaram que o investimento de tempo e financeiro bem alto, o que 
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inviabiliza para a maioria dos profissionais, e são obrigados a buscar outros ramos para trabalho. 

Todos os arquitetos que participaram dessa reunião têm dupla nacionalidade. 

Tarde 
Atividade: Reunião na Ordem dos Arquitectos de Portugal 

Relato:  

Introdução 

 Agradecimento por nos receber como representante do CAU/BR; 

 Explicação da nova gestão do CAU/BR e da Comissão de Relações Internacionais – CRI; 

 Entrega de materiais de divulgação do CAU/BR (Anuário, folders, ...); 

Acompanhamento e Balanço do Acordo de Cooperação CAU/BR - OA 

 Apresentação do histórico resumido; 

 Relato sobre problemas externos, como revalidação de diplomas; 

 Entrega de dossiê atualizado de reclamações; 

 Informamos listagem atualizada dos profissionais inscritos; 

 Informamos que alguns profissionais da listagem entregue pela OA não estão inscritos no 

CAU; 

o Esclarecemos sobre a inexistência de processos éticos-disciplinares em que 

fossem arguidos os profissionais portugueses com registro no CAU; 

o Informamos que o número das duas listas enviadas, em 2016 (7) e em 2018 (9) 

não conferem, pois, os inscritos em 2017 foram 03 profissionais;  

o Esclarecemos que, na tabela recebida da OA, a categoria ‘ordinária’ se referia aos 

registrados em caráter definitivo e a ‘prestação de serviços’ se referia aos 

registrados em caráter temporário; 

o Solicitamos o levantamento, para cada profissional registrado, da instituição de 

ensino de origem e a instituição de ensino revalidadora. 

 Sugerimos um canal de comunicação entre as comissões de acompanhamento do Acordo 

mais ágil (WhatsApp), e um compartilhamento de documentos (Dropbox, Google Drive, 

...); e a OA se mostrou receptiva à ideia. 
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Figura 2 - Conselheiro Fernando Márcio e o Vogal João Daniel (Direita) 

Condições de Renovação do Acordo de Cooperação CAU/BR - OA 

 Fazer cumprir os normativos já vigentes que estabelecem que o bacharelado brasileiro 

equivale ao mestrado integrado português, mobilizando um Fórum de Formação e Acesso 

às Profissões Regulamentadas no Brasil e Portugal, engajando instituições de ensino 

federais do Brasil, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior (ANDIFES), MEC e a Divisão de Temas Educacionais do Itamaraty, 

além das respectivas contrapartes portuguesas; 

 Estudar meios de reconhecimento recíproco de qualificações profissionais, dispensando-

se a revalidação de diplomas; 

Solicitamos um acompanhamento periódico das ações do CAU/BR e OA para que seja definido 

até outubro desse ano se o Acordo poderá ser renovado ou não. 

Sugerimos uma nota de esclarecimento em conjunto entre as entidades, a ser publicada nos 

respectivos sites, informando aos profissionais como está funcionando o Acordo de Cooperação. 

Plano de Trabalho para a promoção da Arquitetura e Urbanismo dos países de Língua Portuguesa 
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 Solicitamos o documento ‘Política Nacional de Arquitetura e Paisagem’, para que possam 

nos embasarmos em estudo que pretendemos realizar no CAU/BR. A OA nos fez um 

breve enquadramento sobre o processo de consolidação do documento, no âmbito do 

Conselho Europeu de Arquitetos (ACE); 

 Trocamos experiências sobre os recentes processos de luta para garantir as atribuições 

dos arquitetos e urbanistas em ambos os países; 

 Tomamos conhecimento de como se dá o processo de Acreditação dos cursos de 

arquitetura e urbanismo na Europa (Diretivas do ACE); 

Noite:  
Atividade: Reunião com um grupo de arquitetos  

 

 
Figura 3 - Reunião no período da manhã do Cons. Fernando Márcio com os arquitetos brasileiros 

residentes em Portugal Mariana Brandelli, Luana Monte Nascimento, Henrique Azevedo, Yara 

Santos Macedo e Cássio de Lucena Carvalho.  

Relato:  

Apresentar a preocupação do CAU/BR com a situação enfrentada pelos arquitetos brasileiros, 

informar o nosso objetivo para essa ida a Lisboa, e tomar conhecimento da realidade vivenciada 

por eles na busca pelo reconhecimento do registro profissional em Portugal, como também 

conhecer um pouco da realidade profissional dos que estão com registro na OA PT. 

Assim como no período da manhã, o resultado da reunião foi satisfatório, onde podemos 

compartilhar nossos objetivos e preocupação com a situação vivenciada pelos profissionais que 

não obtiveram o registro, bem como de conhecer a experiência deles.  
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8. CONCLUSÃO: 

- Aproximação dos representantes (políticos e técnicos) da Comissão de Acompanhamento 

do Acordo, e estabelecimento de um canal de contato direto; 

- Concordamos a criação de um Dropbox e grupo WhatsApp para facilitar a troca de 

informações e o compartilhamento de documentos; 

- Entregamos uma pasta encadernada com todos os documentos que envolvem as relações 

profissionais entre os dois países, que foi organizado pela CRI; 

- Recebemos um exemplar sobre Políticas em Arquitetura na Europa, elaborado pelo Fórum 

Europeu de Políticas em Arquitetura; 

- Concordamos a elaboração conjunta de um boletim informativo sobre os procedimentos 

de inscrição em ambos organismos a ser publicado no site da OA e do CAU/BR; 
- Criação de nota de esclarecimento conjunta OA/CAU.BR sobre o registo provisório e colocar 

no site das duas instituições; 

- OA nos informou sobre o projeto de Decreto-Lei 39/2018, que, no caso de ser aprovado 

com os inputs da Ordem dos Arquitectos, irá solucionar o problema do reconhecimento 

da formação habilitante, de Licenciatura ou Bacharelato, para inscrição dos arquitetos 

brasileiros, membros do CAU, em Portugal; 

- A OA manifestou o interesse em atualizar a redação do acordo indo ao encontro das 

necessidades dos profissionais abrangidos. Referindo-se à redação atual do acordo de 

cooperação, considerou que um ponto a aperfeiçoar seria a Cláusula Quinta, relativa ao 

regime de inscrição temporária. Tem noção da existência de um intercâmbio informal 

entre profissionais dos dois países, para a prestação de serviços em regime de 

colaboração, mas que a redação atual coloca ênfase entre o profissional e o cliente, Alínea 

f), e seria adequado estudar a possibilidade de considerar a relação entre o profissional 

migrante e outro profissional que se presta a colaboração desenvolvendo a Alínea h); 

- A OA intermediará o contato do CAU/BR com os demais membros do CIALP para a 

assinatura das minutas de Acordos de Cooperação encaminhadas em 2016, aprovadas 

pela DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0056-11/2016, de 22/07/2016.  

Ações decorrentes da participação nas reuniões em Lisboa: 
 Solicitação aos arquitetos brasileiros residentes em Portugal a nos enviarem seus relatos 

sobre o processo de registro profissional e validação de diploma; 

 Fazer um estudo analítico das circunstâncias relatadas pelos profissionais e sistematização 

dos principais problemas e busca de soluções através da Comissão de Acompanhamento do 

Acordo de Cooperação; 

 Acompanhamento do projeto de Decreto-Lei 39/2018 em Portugal, e buscar parceria no 

MRE, ME e ANDIFES para aprovação das alterações necessárias para facilitar o 

reconhecimento do diploma brasileiro pelas universidades portuguesas; 

 Enviar mensagem aos arquitetos brasileiros agradecendo a recepção e disponibilidade em 

participar do encontro, e informar o andamento das tratativas; 
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 Criação de grupo de comunicação e pasta nas nuvens para compartilhamento de documentos 

entre os participantes da Comissão de Acompanhamento do Acordo de Cooperação do 

CAU/BR – OA/PT; 

 Reuniões bimestrais por Skype para uma maior aproximação entre os participantes da 

Comissão de Acompanhamento do Acordo de Cooperação do CAU/BR – OA;  

 Redação em conjunto da Nota de Esclarecimento sobre o Acordo de Cooperação do 

CAU/BR – OA; 

 Verificação da possibilidade de reconhecimento recíproco de registro profissional entre os 

países; 

 Fazer estudo de como é o procedimento de registro para outras profissões, em especial para 

engenheiros e advogados, já que foi relatado nas reuniões com os arquitetos brasileiros que 

estas profissões têm um processo de registro mais facilitado nos respectivos órgãos 

portugueses; 

 Verificação como é o procedimento de reconhecimento profissional na comunidade 

europeia, quando o profissional estiver com o registro em Portugal; 

 Estudar a possibilidade e inserir um profissional de cada país na comissão de 

acompanhamento do Acordo de Cooperação do CAU/BR – OA/PT. 

 

Brasília, 10 de julho de 2018 

 

Nome: Fernando Márcio de Oliveira 

Cargo:  Conselheiro Federal CAU/BR 

Comissão de acompanhamento do Acordo CAU/BR e OA/PT 

Coordenador da Comissão de Relações Internacionais do CAU/BR 
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ANEXO: 

 

 
Figura 4 - Indústria da Construção da União Europeia, Dados & Previsão 2014-2020 

 

 


