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ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

Proposta:
Passagem da Trienal a APSFL

O Conselho Directivo Nacional na sua 41ª Reunião Plenária, em 22 de Abril de 2010,
deliberou por unanimidade, autorizar a Gerência da Sociedade Trienal de Arquitectura de
Lisboa a realizar todos os procedimentos com vista à sua passagem para Associação
Privada Sem Fins Lucrativos.

Considerando a informação prestada pela Gerência da Trienal:

“Na sequência da deliberação do Conselho Directivo Nacional a que Va Exa preside, a
gerência da Trienal de Arquitectura de Lisboa, Sociedade Unipessoal, Lda, procedeu às
diligências necessárias no sentido de iniciar o processo de autonomização da Trienal
relativamente à OA, procedendo à sua transformação em Fundação.

Efectivamente, embora se tenham verificado alguns indesejáveis atrasos o processo
avançou conforme se previa:

a) foram reunidos parceiros interessados em integrarem o grupo de fundadores originários
(CMLisboa; CMCascais; Secil e Fundação EDP);

b) foi obtido o certificado de admissibilidade; 

c) foi redigido e acordado o texto dos estatutos; d) foi efectuada reunião com chefe do
gabinete do Secretário de Estado da presidência do conselho de ministros tendo em vista
a integração do Estado na fundação.

Após estes procedimentos, seguiria-se a confirmação do modo como a constituição da
fundação seria efectuada por Dec. Lei – caso o Estado a integrasse – ou por escritura
pública.

Contudo, veio a verificar-se que após a realização das eleições autárquicas e legislativas,
com a entrada de novos interlocutores no processo, surgiram dúvidas sobre a pertinência
de se optar pela figura fundação. Novos atrasos tornaram-se inevitáveis e alguns
parceiros decidiram adiar a sua adesão – Secil, CMCascais – ou simplesmente não entrar –
CMLisboa. Refira-se no entanto que o que está em causa para a Câmara Municipal de
Lisboa, não é um menor apreço pelo projecto Trienal, mas uma vontade de
posicionamento equidistante face às diversas entidades sem fins lucrativos. Por outro
lado, veio a nova Vereadora da Cultura da CMLisboa, dra Catarina Vaz Pinto, manifestar a
sua opinião de que é prematura a criação de fundação a partir da base que a Trienal
possui, afirmando a sua inteira convicção de que a alternativa Associação privada sem
fins lucrativos é a mais adequada.
Tal sucessão de novos dados, a instabilidade política nacional e as incógnitas que o
contexto gerado colocam, vieram pôr em causa a opção de se criar fundação. De forma a
poder sanar dúvidas, procedeu-se à consulta de opinião de alguns responsáveis culturais
nacionais de trabalho publicamente reconhecido, entre os quais Guta Moura Guedes e
Luís Serpa, que recomendaram a opção pela criação de uma associação.

Assim, 
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a) porque começa a estar em perigo a conclusão deste processo até às eleições da OA; 

b) porque a manutenção do actual modelo de gestão por sociedade comercial é
prejudicial do ponto de vista fiscal e operativo; 

c) porque o formato associação privada sem fins lucrativos é adequada à prossecução dos
objectivos da Trienal; 

d) porque o formato associação privada permite posterior decisão de evoluir, em tempo
oportuno, para Fundação;

e) estimando-se que o processo de passagem a associação privada e o reconhecimento do
interesse cultural possam estar concluídos o mais tardar em Setembro de 2010, vimos
solicitar ao Conselho Directivo Nacional que se digne deliberar sobre a mudança de
estratégia exposta, conferindo à Gerência da Trienal os poderes para avançar com os
procedimentos necessários à transformação da Trienal de Arquitectura de Lisboa,
Sociedade Unipessoal em Associação Trienal de Arquitectura de Lisboa, do tipo sem fins
lucrativos.

Somos ainda da opinião de que os Estatutos de tal associação devem manter o essencial
do espírito daqueles que haviam sido aprovados pelo CDN para o formato fundação.”

Propomos que a Assembleia-Geral delibere aprovar a passagem da Sociedade Trienal de
Lisboa, Unipessoal, Lda., a Associação Privada Sem Fins Lucrativos

Pelo Conselho Directivo Nacional

João Belo Rodeia
Presidente
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