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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
entre	  o	  

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 
e	  a	  

ORDEM DOS ARQUITECTOS DE PORTUGAL 

               
    
  
        
 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, com sede na Cidade de Brasília, 

Distrito Federal, SCN Quadra 1, Edifício Central Park, Sala 302, CEP 70.711-903 Brasília, 

República Federativa do Brasil, pessoa coletiva nº. 000 000 000, representada pelo seu 

Presidente, Arqº Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz, e a Ordem dos Arquitectos de 

Portugal, com sede em Lisboa, na Travessa do Carvalho, nº 21-25, 1249-003 Lisboa, 

República Portuguesa, pessoa coletiva nº. 500 802 025, representada pelo seu 

Presidente, Arqº João Manuel Ribeiro Belo Rodeia, estabelecem entre si o presente 

Protocolo de Colaboração, conforme as cláusulas seguintes: 

 

 

PRIMEIRA 
 
O protocolo visa estreitar as relações de cooperação e intercâmbio entre as instituições 

signatárias, de modo a que ambas possam beneficiar de programas, projetos e ações de 

colaboração nos domínios de atividade a que se dedicam, em conformidade com o 

Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre o Brasil e Portugal, de 22 de abril de 

2000. 

 

 

SEGUNDA 

 
Os programas, projetos e ações de colaboração a desenvolver poderão incidir sobre 

todos os domínios julgados úteis e relevantes por ambas as instituições, 

designadamente: 
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a) Atividades nos domínios da arquitetura e nos âmbitos da profissão de arquiteto e 

urbanista; 

b) Atividades noutros domínios e âmbitos considerados afins ou relevantes para a 

arquitetura e para a profissão de arquiteto e urbanista; 

c) Atividades de estudo sobre a reciprocidade das condições de admissão e registro 

e da regulação da profissão de Arquiteto e Urbanista no CAU e na OA de acordo 

com a legislação vigente;  

d) Atividades de valorização e qualificação da profissão de arquiteto e urbanista; 

e) Atividades de promoção da arquitectura e da profissão de arquiteto e urbanista; 

f) Atividades e intercâmbios culturais, científicos e técnicos; 

g) Atividades no âmbito do Conselho Internacional dos Arquitectos de Língua  

h) Portuguesa (CIALP) e de outras redes internacionais de arquitetos e                            

urbanistas; 

i) Benefícios socio-profissionais; 

j) Acesso a centros e redes de conhecimento e informação; 

k) Análise das condições da prática profissional nos (países parte) visando prevenir 

irregularidades e coibir o exercício ilegal da profissão; 

l) Organização de serviços à comunidade; 

m) Outros programas, projetos e ações que contribuam para a prossecução dos 

objetivos de ambas as partes. 

 

	  
TERCEIRA 

 
Os programas, projetos e ações de colaboração a desenvolver serão objeto de 

convênios específico entre as partes que fixarão os direitos, deveres e contrapartidas 

inerentes. 

 

 

QUARTA 
 
As Instituições Signatárias reunirão, pelo menos, duas vezes em cada ano civil, 

alternadamente no Brasil e em Portugal, por forma a avaliar os programas, projetos e 

ações de colaboração em curso, bem como a equacionar a implementação de novos 

programas, projetos e ações de colaboração; 
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QUINTA 
 
O protocolo tem a duração de três anos, contados a partir da presente data e será 

prorrogado automaticamente por iguais períodos, podendo ser denunciado por qualquer 

das partes, com notificação mínima de 120 dias em relação à data do termo do período 

decorrente, não podendo, no entanto, comprometer programas, projetos e ações em 

curso, salvo se de comum acordo.  

 

Lisboa, 14 de março de 2013. 

 

 

 

O Presidente do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
 
 
 
 
 
 
Arquitecto Haroldo Pinheiro Villar de 
Queiroz 

O Presidente da 
Ordem dos Arquitectos de Portugal 
 
 
 
 
 
 
Arquitecto João Belo Rodeia 

	  


