UM NOVO MERCADO ECONÓMICO CPLP
Com o Alto Patrocínio da

1ª Conferência Económica do Mercado CPLP
Montebelo Indy Maputo Congress Hotel, Moçambique

9 e 10 de Maio de 2018

ORDENS PROFISSIONAIS NO ESPAÇO DA
CPLP
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Ordem dos Advogados nos Países da CPLP

Portugal
Cabo Verde
São Tomé e Príncipe
Brasil

Angola

Moçambique

Timor LestePré Associação
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Ordem dos Advogados nos Países da CPLP
•

Há ordem em quase todos os países da CPLP, há exceção de Timor-Leste que está a formar uma Associação e da Guiné
Equatorial visto que a Língua Oficial, não é a Portuguesa.

•

Criação da UALP (União dos Advogados de Língua Portuguesa), com o objetivo de independência do poder politico e
de criar uma ponte normativa.

•

Unificar matérias normativas para criar reciprocidade face à proporcionalidade:

- Formalização de normas internas e externas aos países da CPLP.
- Propostas futuras: Circulação, reciprocidade e necessidade de formação adequada.
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Ordem dos Arquitectos nos Países da CPLP

Portugal

Brasil

Angola
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Ordem dos Arquitectos nos Países da CPLP
•

Em Cabo Verde existe Ordem

•

Em Angola, existe Ordem, mas sem independência relativamente ao Governo que atribui a carteira profissional. Só permitem a
inscrição na Ordem a cidadãos angolanos e se residirem interruptamente 5 anos no país.

•

No Brasil existe a CAU, que está muito ligada a questões do acervo técnico. Há muitos cursos que não são reconhecidos pelo Governo
Federal.

•

Em S. Tomé existem acordos bilaterais.

•

Em Moçambique a Ordem ainda não está formalizada, pois aguarda assinatura e autorização do Ministro que tutela. É o Ministério
do Trabalho que concede o Visto de Trabalho e a Universidade Eduardo Mondlane atribui a Carteira Profissional.

•

Foi criada a CIALP (Conselho Internacional dos Arquitectos de Língua Portuguesa) que também tem como objetivos a definição de
formação habilitante a qual necessariamente passa pelo reconhecimento nas Universidades das várias Faculdades de Arquitectura.
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Ordem dos Biólogos nos Países da CPLP

Portugal

Brasil
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Ordem dos Biólogos nos Países da CPLP
•

Existe Ordem no Brasil e reconhecimento Profissional com Portugal

•

Há contactos regulares com Angola e Cabo Verde para criarem uma Ordem.

•

Em S. Tomé e Príncipe há uma pré-ordem.

•

Moçambique há profissionais com muito interesse em desenvolverem uma Ordem, e a realizarem óptimos trabalhos
no âmbito da Biologia.

•

A Ordem Portuguesa prontifica-se a assinar protocolos com os restantes países a fim de se criarem comissões
instaladoras com a finalidade de criação de Ordens, aumentando a reciprocidade profissional.
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Ordem dos Despachantes Oficiais nos Países da CPLP

Portugal

9

Ordem dos Despachantes Oficiais nos Países da CPLP
•

A Ordem Portuguesa resulta da Câmara dos Despachantes e depende das leis da fiscalidade em Portugal. Cada País
tem a sua própria estrutura e regras, normas e protocolos daí ser difícil a cooperação e reconhecimento profissional

entre os países da CPLP.
•

Não há Ordem nos restantes países da CPLP, apenas Associações em Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e São
Tomé e Príncipe. É o poder soberano que regula as Associações públicas e privadas.

•

As Associações Angolanas e Moçambicanas têm estreitas relações com a ordem Portuguesa, nomeadamente na
estrutura dos estatutos e protocolos de criação das respetivas Ordens.

•

Não há uma formação especifica para o cargo de despachante. Os membros podem ter formação académica de:

informática, Direito, Relações Internacionais, Finanças, Engenharia. E depois submetem-se a um exame à Ordem.
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Ordem dos Economistas nos Países da CPLP

Portugal

Brasil
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Ordem dos Economistas nos Países da CPLP
•

Não há Ordem dos Economistas em nenhum País Africano da CPLP.

•

Há ordem no Brasil mas sem grandes contactos e sinergias com a Ordem Portuguesa.

•

Houve diversas propostas dos colegas africanos para a criação de Comissões Instaladoras para pré Ordem nos vários

países da CPLP mas sem sucesso, devido à morosidade dos processos e à rotatividade de pessoas com poder de
decisão.
•

A formação é quase sempre adquirida em Portugal ou noutros países Europeus, nos quais há grande procura de
mestrados e pós graduações para complementarem a sua formação no país de origem.

•

Devido a politicas protecionistas, economistas brasileiros e portugueses não podem exercer a profissão nos restantes
Países da CPLP, no entanto, são reconhecidos pela sua elevada competência.

•

A ordem Portuguesa tem interesse em mobilizar os colegas africanos a fim de se criarem estatutos para pré-ordens.
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Ordem dos Enfermeiros nos Países da CPLP

Portugal

Guiné Bissau
Brasil
(tratado)

Angola
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Ordem dos Enfermeiros nos Países da CPLP
•

Foram criadas Ordens em Angola e Guiné Bissau mas não são reconhecidas em Portugal para o exercício da profissão
sem que haja reconhecimento das Faculdades junto das Autoridades competentes Portuguesas.

•

Em Moçambique e Cabo Verde há trabalhos avançados para a criação de uma Ordem.

•

Em S. Tomé há associações que já preenchem requisitos para a criação de uma Pré-Ordem.

•

No Brasil há um Tratado de reconhecimento de formação e qualificação dos enfermeiros.

•

A maior dificuldade é a formação insuficiente dos alunos de alguns países da CPLP.

•

Em 2012, a Ordem Portuguesa preconizou workshops nos outros países da CPLP, incentivando à criação de Ordens
Profissionais em cada País.
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Ordem dos Engenheiros nos Países da CPLP

Portugal
Cabo Verde
São Tomé e Príncipe
Brasil

Angola

Moçambique

Timor LestePré Associação
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Ordem dos Engenheiros nos Países da CPLP
•

Existe Ordem em Angola, Brasil, Cabo-Verde e Moçambique há muitos anos e cooperam muito entre si, através de
protocolos multilaterais. Esses protocolos estão ativos com procedimentos simples, registando-se anualmente o

reconhecimento de diversos engenheiros portugueses nesses países e respetiva reciprocidade.
•

Timor Leste e S. Tomé e Príncipe têm Associações e pretendem com a ajuda da Ordem Portuguesa formar Ordens mas
por razões de ordem diversa, tal ainda não foi possível concretizar.

•

Na Guiné Bissau e Equatorial ainda não houve condições que justifiquem a criação de uma Ordem.

•

A OE Portuguesa criou a FAELP (Federação das Associações de Engenheiros de Língua Portuguesa), cuja VicePresidência alterna entre Brasil e Portugal.
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Ordem dos Farmacêuticos nos Países da CPLP

Portugal
Cabo Verde

Brasil

17

Ordem dos Farmacêuticos nos Países da CPLP
•

A Ordem Portuguesa tem muito boa ligação e cooperação com a maioria dos países da CPLP.

•

Colaboração da Ordem Portuguesa na estrutura da Ordem de Cabo Verde e Angola.

•

Colaboração da Ordem Portuguesa na criação da Ordem em Moçambique.

•

A formação insuficiente e as realidades locais distintas dificultam a reciprocidade profissional no espaço CPLP. A
formação equivalente à de Portugal pode-se encontrar no Brasil onde há reciprocidade.

•

Garantir a uniformização da formação académica para a facilidade na reciprocidade profissional
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Ordem dos Médicos nos Países da CPLP

Portugal
Cabo Verde
São Tomé e Príncipe
Brasil

Angola

Moçambique
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Ordem dos Médicos nos Países da CPLP
•

Foi criada em 2006 a CMLP (Comunidade Médica dos Países de Língua Portuguesa).

•

Faculdades de Medicina: Angola, Brasil, Portugal e Moçambique. Há centro de formação médica em Cabo Verde.

•

A CMLP tem estabelecido Protocolos de cooperação que facilitam estágios a médicos da CPLP

•

A formação insuficiente, a falta de equipamentos médicos, o deficit da classe médica em cada país, as diferentes
realidades locais, o respeito pelas regras da EU, dificultam o reconhecimento profissional nos países da CPLP.

•

A OM de Portugal tem estabelecido diversos protocolos com as congéneres da CPLP.
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Ordem dos Notários nos Países da CPLP

Portugal
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Ordem dos Notários nos Países da CPLP
•

Em Portugal é o Estado que regula a profissão através do INR (Instituto Nacional de Registos) cabendo à Ordem
apenas as questões deontológicas.

•

Não existe Ordem dos Notários em nenhum país da CPLP.

•

No Brasil existem uma Associação privada que agrega os notários mas sem características idênticas à da Portuguesa.

•

Houve no passado trocas de experiências e de benchmarking com Cabo Verde.
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Ordem dos Nutricionistas nos Países da CPLP

Portugal

Brasil
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Ordem dos Nutricionistas nos Países da CPLP
•

Não há Ordem dos Nutricionistas em nenhum país Africano da CPLP. Há no Brasil, onde é regulada pelo Conselho Federal dos
Nutricionistas (associação pública).

•

A qualidade de ensino é muito boa na maior parte das Universidades.

•

Em Angola há Associações recentes de cariz privado nas áreas hospitalares, centro de saúde e empresas coletivas, havendo

também uma Associação privada de Nutricionistas.
•

Em Moçambique está a ser criada uma Associação profissional com o apoio da Ordem Portuguesa.

•

Em Timor Leste e Cabo verde existem protocolos universitários de intercâmbio de estudantes com a Universidade do Porto,
Portugal.

•

Formação: a maior parte dos Nutricionistas dos países da CPLP formam-se no Brasil, Cuba e Portugal.

•

Objetivos: Mobilizar colegas da área para a criação de Associações e Pré-Ordens em todos os países da CPLP.
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Ordem dos Revisores Oficiais de Contas nos Países da
CPLP
Portugal
Cabo Verde

Brasil

Angola

Moçambique
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Ordem dos Revisores Oficiais de Contas nos Países da CPLP
•

Existe um maior envolvimento com as Ordens de Angola, Cabo Verde e Moçambique, mas sobretudo na área da Auditoria.

•

A Ordem de Cabo Verde é a mais antiga, onde há mais trabalho realizado e um intercâmbio na área da formação. O modelo de Cabo
Verde é um modelo exemplar de cooperação aplicando normas internacionais de Auditoria.

•

A Ordem Angolana é recente (2014). Há um bom relacionamento institucional.

•

Criação da OCAM em 2015 (Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique) teve o apoio da Ordem Portuguesa.

•

S. Tomé e Príncipe e Guiné Bissau tem comissões instaladores ainda sem grande expressão.

•

O modelo Brasileiro tem cerca de 500.000 membros, não é fácil de acompanhar e não há sinergias com os restantes Países.
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Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução nos
Países da CPLP
Portugal
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Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução nos Países da CPLP
•

A Ordem é uma figura essencialmente de enquadramento jurídico dos solicitadores.

•

Entre 2012/13 houve por parte da Ordem Portuguesa Protocolos de Cooperação e de Formação com Cabo Verde,

Moçambique e S. Tomé e Príncipe
•

Em Cabo Verde os Solicitadores organizam-se dentro da Ordem dos Advogados.
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