Maputo, 07 de Julho de 2011
Encontro dos Profissionais de Arquitectura em Moçambique
ACTA nº1
No dia 7 de Julho de 2011, no Parque dos Continuadores, na cidade de Maputo, às 18:00h,
teve lugar o Encontro dos Profissionais de Arquitetura em Moçambique, evento promovido
pelo grupo virtual “ArchiMOZ”, com vista a iniciar a discussão sobre a criação de uma
Associação.
No encontro estiveram presentes 34 pessoas, sendo a maioria arquitectos (pág.3 - anexo).
Tendo o encontro como objectivo principal, a discussão sobre a criação de uma associação
para a valorização profissional do arquiteto, o encontro serviu também para que todos os
presentes expusessem as suas ideias em torno do assunto.
Percebeu-se desde o início do encontro que parte dos presentes era favorável à criação de
uma associação a curto prazo, tendo como futuro a criação de uma Ordem, e outra parte dos
presentes demonstrou uma vontade da criação de imediato de uma Ordem.
Ao longo de todas as intervenções foi-se verificando algumas dúvidas/receios que deveriam ser
esclarecidas num próximo encontro, como também algumas ideias concretas/considerações
por parte de alguns presentes.
Dúvidas/receios:


Esclarecimento entre Ordem e Associação como entidades legais.



Falta de informação/conteúdo sobre a Ordem.



Criação apressada da Ordem, poderia causar muitas lacunas na própria instituição.



Abrangência territorial das instituições. Carácter global, regional.



Representatividade profissional.



Receio que a associação possa a vir ter o mesmo desenrolar/vida que a “Arquitrave”
teve.



Validade e estado actual da associação “Arquitrave”.



Receio de se perder o verdadeiro objectivo (direitos e deveres do arquitecto), a quando
da inclusão de profissionais auxiliares à arquitectura (medidores, orçamentistas, BIM
managers, paisagistas), devendo estes criar as suas próprias associações.
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Considerações:


Criação da associação como primeiro passo e após sua consolidação se transformasse
em Ordem.



Criação da Ordem como entidade imediata.



Disponibilidade de pessoas para aconselhamento legal na criação de ambas as
entidades.



Procurar continuar com os encontros por forma a discutir, aprofundar e esclarecer
assuntos.



Criação de Associação com número mínimo de membros fundadores, por forma a
garantir a flexibilidade da mesma.



A organização nacional como trunfo para a abertura das fronteiras profissionais da
SADC. Reconhecimento dos direitos de trabalhar de arquitectos moçambicanos na
RAS.



Organização de mais encontros ou fóruns pra discussão e debate.



A Associação deve caminhar para um nível em que lhe seja garantido por lei o direito de
aprovar não só os profissionais mas também as escolas que os formam.

Ao longo do debate, surgiu a informação de que já havia uma iniciativa para a criação de uma
Ordem, porém o assunto não pôde ser aprofundado, pelo facto das pessoas directamente
envolvidas não estarem presentes, assim como, tenham indicado que apenas se iriam
pronunciar assim que fosse oportuno. Sobre este assunto foi proposto que o grupo reunido se
aproximasse das pessoas envolvidas na criação da Ordem, de forma a obter mais informações,
como também, que se tentasse criar esforços para que a associação trabalhasse em paralelo
com a Ordem.
No final do encontro foi sugerido que num prazo de um mês deveria haver um segundo
encontro, para dar tempo para reunir informação válida e adequada às questões levantadas. A
forma de divulgação será através do grupo virtual “ArchiMOZ” e através do contato de correio
electrónico deixado na lista de presenças.
Término do encontro:20:00h
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ANEXO
Lista de presenças e contactos
Nome

E-mail

Telefone

Abel Menete
AderitoRibeiro
Aires Maduela
Alessandro Ramarini
Alvaro Delgado Charria
AmiltonMatlombe
André Mendes
Augusto Ferro
CustódioConceição
Daniel Lewis
Dionisio Viriato Zaqueu
Eduardo Ivo Jona
Filipe Campos
HélioNamaripa
JoãoTique
José Laice
Juan Antonio Jardines
Júlio José Parruque
Juvenália E. Mendiate
Larsen Vales
Lourenço Dinis Pinto
Machel A. Luis
Mamede Loonat
Manuel Nhanzimo
Marcelo Palha Cardoso
Mário Rosário
Nasser Bay
Nataniel Bahule
Nuno do Rosário
Pedro Massarongo Jr.
Roberto Ó da Silva
Santos Jóia
Tomás Manuel Rondinho
Valdemir Braz Verlopp

amenete@hotmail.com
aderitoribeiro@yahoo.com.br
aires_seria@hotmail.com
alessandro.ramarini@gmail.com
aochemini@yahoo.com
amiltonmatlombe@arquiplan.co.mz
a.mendes@classicontorno.pt
augusto_ferro@gmail.com
custodiocp@gmail.com
dlewis.arqt@yahoo.com
dzaqueu@hotmail.com
ivojona@yahoo.com.br
arch.campos@gmail.com
aldo.arquitecto@tvcabo.co.mz
joaottique@yahoo.com.br
jayceelaice@hotmail.com
ajardinesc@gmail.com
j.parruque@hotmail.com
juv_mendiate@yahoo.com.br
larsenvales@yahoo.co.uk
loupinto73@yahoo.com.br
machelluis@yahoo.com.br
loonat31@yahoo.com.br
manuelnhanzimo@yahoo.com

823801980
824191720

826326806 - 843033710
844142855
826003585
842207180

823061000
826155845
825783570
823013410

824849860
826617924
828373100
824831090
823952091

823009030
mariorosario@arquiplan.co.mz
nassersbay@gmail.com
nbahule@gmail.com
nuno.do.rosario@gmail.com
massarongo.jr@hotmail.com
rodasilva@a-quatro.com
sjoia860702@gmail.com
trondinho74@yahoo.com
verlopp@hotmail.com
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823902820

824028860
847412413
823078768
844326723

