Declaração de Santiago 2014
ASSOCIAÇÃO DE REVISTAS LATINO-AMERICANAS DE ARQUITETURA
“ARLA”

Antecedentes. A Associação de Revistas Latino-americanas de Arquitetura (a
seguir, ARLA) é uma iniciativa que nasceu durante as Mesas de Revistas
realizadas nos Seminários de Arquitetura Latino-americana, SAL. O primeiro
passo se deu no XIIº SAL realizado no Chile, na cidade de Concepção (2007),
quando os editores presentes concordaram em apoiar a ideia de criar uma
plataforma virtual que permitisse criar um mecanismo eficaz e constante de
cooperação entre as revistas latino-americanas de Arquitetura e, a partir dela,
promover também sua visibilidade internacional.
Esta plataforma propôs então constituir-se como um cadastro aberto e atualizado
do cenário editorial latino-americano, com vontade de crescimento e
retroalimentação a partir dos membros que a integram. Desta maneira, aspira a
transformar-se em um importante espaço interativo para a consulta de
pesquisadores, profissionais e estudantes de Arquitetura, urbanismo e disciplinas
próximas. No XIIIº SAL, realizado na cidade de Panamá (2009), de acordo com
este projeto, se propôs criar a ARLA que, além de concentrar interesses, permitirá:
cristalizar os propósitos antes colocados; fortalecer e profissionalizar as revistas
de Arquitetura através de um trabalho colaborativo, solidário e permanente no
tempo.
A criação desta associação permite defender os interesses comuns desta rede
solidária e eficaz, que defende o trabalho colaborativo e impulsiona a difusão dos
conteúdos das revistas associadas dentro e fora de suas fronteiras.
Em virtude do mencionado anteriormente, os signatários deste documento,
representando as revistas cujos dados estão anexados ao final, acordam os
seguintes artigos:
PRIMEIRO. Constituição. A ARLA estabelece como seu domicílio o
Departamento de Projeto e Teoria da Arquitetura da Universidade de Bío Bío
(Chile). Está conformada por revistas que cumprem os seguintes requisitos:
– Possuem ISSN;
– Contam com respaldo institucional de caráter acadêmico;
– Contam com ao menos três edições publicadas, em formato papel e/ou
digital;
– Possuem como interesse programático central a Arquitetura e o urbanismo.
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SEGUNDO. Objetivos. A ARLA mantém como objetivo central o acordado no
Panamá (2007), que se refere à promoção do trabalho colaborativo e
interinstitucional com a finalidade de impulsionar a difusão dos conteúdos das
revistas associadas dentro e fora das fronteiras dos países aonde são editadas
originalmente. Dessa forma, a ARLA sustentará os seguintes objetivos
específicos:
– Gerar um DIRETÓRIO amplo e atualizado das revistas latino-americanas
de Arquitetura e urbanismo em circulação, cujo único requisito será contar
com ISSN;
– Gerar um CATÁLOGO de revistas que cumpra os requisitos presentes no
Artigo Primeiro ut supra;
– Impulsionar a visibilidade das revistas associadas;
– Canalizar o trabalho colaborativo das revistas associadas;
– Promover o aperfeiçoamento técnico das revistas para alcançar normas
internacionais de qualidade e gestão;
– Gerar vínculos, convênios e colaborações com entidades e organismos
interessados em apoiar os objetivos da associação.

TERCERO. Revistas Associadas. No ato de assinatura desta Declaração de
Santiago, Chile, são associadas as Revistas cujos representantes compareceram
neste ato e referendaram com sua assinatura ao final do documento.

QUARTO. Organização. Os representantes das revistas associadas serão
Membros Ativos e poderão exercer as seguintes funções:
– Membros do Núcleo Coordenador: formado por três membros ativos de ao
menos duas regiões e eleitos na última assembleia, os quais poderão
permanecer quatro anos em seus cargos e ser reeleitos.
– Representantes regionais: eleitos na última assembleia, poderão
permanecer quatro anos em seus cargos e ser reeleitos.
o Andes Norte (Equador, Colômbia e Venezuela)
o Andes Sul (Chile, Bolívia, Peru)
o Brasil
o México, América Central e Caribe
o Rio da Plata (Argentina, Uruguai e Paraguai)

QUINTO. Deveres das Revistas Associadas. são deveres das revistas
associadas à ARLA:
– Respeitar os acordos expressos, cumprir as obrigações estabelecidas e
acatar as decisões adotadas nas assembleias;
– Cumprir a tarefa de atualizar a capa e o índice do último número publicado
na página web da ARLA;
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– Exercer os cargos diretivos para os quais foram designados pela
assembleia e participar das comissões para as quais foram eleitos;
– Notificar ao Núcleo Coordenador da ARLA toda mudança que possa afetar
sua condição de revista associada;
– Indicar em suas revistas e nos portais institucionais que a REVISTA é
membro da ARLA, incluindo o logotipo da rede.

SEXTO. Direitos das revistas associadas. O associado terá direito a:
– Voz e voto a partir do segundo encontro no qual participe ativamente;
– Eleger e ser eleito para exercer as distintas funções de membro;
– Integrar comissões internas;
– Gozar de todos os benefícios da associação.

SÉTIMO. Assembleias de Revistas Associadas. Poderão realizar-se a partir de
convocatória do Núcleo Coordenador ou de solicitação de ao menos três das
revistas associadas e que representem duas regiões diferentes entre si.
– Frequência: convocadas em local a se determinar, bianualmente, com
independência e autonomia de outros encontros da área;
– Constituição: por ao menos um representante de ao menos três regiões;
– Resolução: pela maioria absoluta das revistas representadas na
Assembleia;
– Representação: cada revista associada poderá delegar seu voto a outro
membro ativo de sua região através de um procuração simples;
– Deliberações e acordos: serão registrados em atas e enviados a todos os
membros ativos.
Santiago, Chile, 14 de agosto de 2014

País
CL 180

Revista

Titular presente
Marcelo Vizcaíno

CL A+C Arquitectura y Cultura

Rodrigo Vidal Rojas

MX ACADEMIA XXII
AREA. agenda de arquitectura,
AR
diseño y urbanismo
CO Arka

Iván San Martín Córdoba

CL ARQ

Patricio Mardones Hiche

CL Arquisur Revista

Julio Arroyo

CL Arquitecturas del Sur

Hernán Ascui

CL Arteoficio

Aldo Hidalgo
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Rodrigo Amuchástegui
Ana Hernández Ramírez

Assinatura

CL AUS

Elisa Cordero Jahr

AR DANA

Patricia Méndez

CL De Arquitectura

Constantino Mawromatis
Jorge Larenas

CL INVI
CL Materia Arquitectura
POLIS Revista Institucional //
AR
Arquisur Revista
CO TRAZA

Mario Marchant

CL Urbano

Ignacio Bisbal

CL Hábitat Sustentable

Rodrigo García Alvarado

BR Portal Vitruvius

Abilio Guerra

CL Revista de Urbanismo

Jorge Inzulza
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Julio Arroyo
Jairo Agudelo Castañeda

