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Concurso para a Selecção da Equipa Editorial  do JA |  2012-14 
 
REGULAMENTO 
 
I .  P re â m b u lo  
 
O “Jornal Arquitectos” (adiante designado por JA), é “ (…) uma publicação periódica, de expansão nacional 
informativa e especializada”1 propriedade da Ordem dos Arquitectos (adiante designada por OA), da 
responsabilidade do Conselho Directivo Nacional (adiante designado por CDN), que tem como objectivo a 
promoção e o debate da arquitectura no âmbito dos membros da OA e de todos os interessados na reflexão 
em torno da arquitectura, do edificado, da cidade, do ambiente e do território. 
 
O número 1 do JA foi publicado em Dezembro de 1981, iniciativa da Secção Regional Sul da Associação dos 
Arquitectos Portugueses (adiante designada por AAP), tendo como director o Arq. António Mattos Gomes, 
num formato próximo de um jornal e para divulgação da vida associativa. Em Janeiro de 1983 a direcção é 
assegurada por Francisco Silva Dias, que será substituído em Fevereiro de 1985 por Gonçalo Sousa Byrne. 
Fernando Gonçalves assume a orientação do Jornal em Junho de 1987, alterando o formato de jornal para o 
de uma “revista” (magazine) em Dezembro de 1988, sendo também responsável por, em 1989, lançar os 
dois únicos números da revista “Arquitectos”. De Janeiro de 1990 a Janeiro de 1993, Francisco Silva Dias 
reassume a direcção do JA, que em Janeiro de 1992 assume a dimensão e características de revista. Em 1993 
surge o “Arquitectos Informação” (actualmente designado Boletim Arquitectos – BA), o outro órgão de 
informação da AAP, complementar ao JA, boletim de informação e divulgação da actividade associativa, e a 
revista dirigida por Michel Toussaint ganha liberdade editorial. Em Março de 2000, Manuel Graça Dias é 
designado, conforme Estatuto Editorial então aprovado, Director do JA, definindo a sua linha editorial até ao 
final de 2004. Em 2005 a direcção do JA foi, pela primeira vez, posta a concurso, tendo sido seleccionada a 
proposta apresentada por José Adrião e Ricardo Carvalho, que passaram, assim, a dirigir a revista a partir do 
número 220-221. Em 2008, novamente por meio de concurso, é seleccionada a proposta apresentada por 
Manuel Graça Dias, cujo contrato termina no final do 1.º semestre de 2012, com a conclusão do JA número 
245. 
 
Distribuído gratuitamente a todos os membros efectivos da OA, em pleno uso dos seus direitos, a todos os 
membros jubilados, a diversas instituições a nível nacional e internacional, vendido por via de assinaturas a 
estudantes e outros interessados, assim como no circuito comercial especializado, pela sua regularidade e 
temas que aborda o JA, com a sua tiragem de cerca de doze mil exemplares para total distribuição, é a 
principal publicação da OA. 
 
I I .  O b je c to  
Os órgãos do JA, conforme definido pelo Estatuto Editorial, têm como principal responsabilidade a definição 
da linha editorial geral para o período definido, a programação e o conteúdo de cada número, assim como a 
sua linha gráfica, e consequente edição para suporte físico e digital. 
Com o objectivo de optimizar a gestão e a distribuição do JA, o CDN decidiu separar as diversas fases de 
concepção da revista: edição, publicidade, produção e distribuição. 

                                                        
1 >Artigo 1.º do Estatuto Editorial do Jornal Arquitectos; 
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Pretende o CDN, mais uma vez, proceder à selecção dos órgãos do JA – Direcção, Conselho Editorial e 
Redacção – por meio de um concurso aberto aos membros da OA, para um período de três anos (triénio 
2012-2014),  que corresponderá à publicação de sete números do JA (do n.º 246 ao n.º 252). 
Com este concurso pretende-se seleccionar a equipa responsável pela edição do JA, sendo as restantes 
tarefas da responsabilidade dos serviços do CDN. 
A cada um dos órgãos do JA competem as obrigações definidas no Estatuto Editorial do JA (Anexo 1), de 
acordo com as regras a seguir definidas.  
 
I I I .  O b je c t iv o s  
O CDN definiu para a próxima série do JA, os seguintes objectivos: 
a. Contribuir para o reforço do papel da OA na promoção e defesa da arquitectura e do território, em 

especial na sua vertente cultural, no âmbito dos arquitectos e da sociedade; 
b. Que o JA, não se confundindo com o BA na promoção e divulgação das iniciativas da OA, participe na 

reflexão teórica das grandes questões suscitadas pela linha de actuação da OA; 
c. A continuação do esforço de internacionalização do JA, tornando possível a sua consulta por um público 

interessado na produção e no debate da arquitectura em Portugal e no mundo; 
d. A exploração dos novos suportes digitais de comunicação, consubstanciada na existência de uma edição 

electrónica do JA, ajustada à leitura e venda online, nomeadamente tirando partido dos formatos 
adequados à leitura em dispositivos móveis, como smartphones e tablets, assim como do respectivo 
sítio na Internet; 

e. O equilíbrio financeiro, para o qual é essencial uma gestão rigorosa do orçamento previsto; 
f. Assegurar o cumprimento de todos os compromissos editoriais e de distribuição, nomeadamente a 

periodicidade e regularidade das edições. 
 
IV .  C a ra c te rís t ic a s  e  c o n d iç õ e s 
O JA obedece às características e condições a seguir definidas, devendo as propostas a apresentar a 
concurso ter em conta esses pressupostos: 
a. A sede do JA é no edifício da Sede Nacional da OA, na Travessa do Carvalho 21-25, em Lisboa, onde os 

seus órgãos terão um secretariado permanente, assim como as condições necessárias para reunião e 
trabalho se necessário não obstante a sua possível execução no exterior; 

b. A edição impressa será quadrimestral; 
c. As edições digitais do JA deverão expandir as possibilidades da versão impressa, tirando partido das 

possibilidades de tais suportes, com um design coerente com o da revista; 
d. O JA é uma revista de âmbito nacional mas, atendendo ao objectivo de internacionalização, a proposta 

deve contemplar versões em inglês, admitindo-se a possibilidade de tal só ocorrer nos formatos digitais 
e de forma integral; 

e. O formato, dimensões e características de publicação, assim como o conceito gráfico, são uma opção 
editorial; 

f. O uso de suportes digitais é livre, devendo assegurar a possibilidade de venda ou subscrição online. A 
publicação em tais suportes será assegurada directamente pela equipa seleccionada; 

g. Tendo em vista a contenção dos custos de produção da versão impressa, a mesma deverá: 
i. Não exceder as dimensões de 235 por 300mm e o peso por exemplar não ser superior a 405gr; 
ii. Ter um custo de impressão inferior a 1€/exemplar; 
iii. Ter um custo de expedição, por via postal ou similar, inferior a 0,70€/exemplar; 
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h. A proposta deverá comprovar, por via de orçamentos, o cumprimento das condições mencionadas na 
alínea g.; 

i. Sem prejuízo dos limites estabelecidos, o orçamento global do JA será estabelecido anualmente pelo 
CDN, ouvido o Director do JA; 

j. O orçamento do JA faz parte integrante do Orçamento Geral da OA, sendo a Direcção do JA responsável 
pela gestão da verba consignada à sua edição, no que diz respeito à produção dos conteúdos, dentro dos 
limites estabelecidos; 

k. Os pagamentos relativos à edição serão efectuados pelo CDN, após validação pela Direcção do JA, nas 
matérias em que a realização de despesas decorra das suas funções, e posterior autorização do 
responsável pelo JA no CDN; 

l. Pretende-se, salvo decisão em contrário, manter na versão impressa o formato de inclusão de 
publicidade em cadernos autónomos, no início e final da revista (8 ou 16 páginas); 

m. A Direcção do JA terá de coordenar o seu trabalho com o das equipas de publicidade, produção e 
distribuição da revista, assim como com os responsáveis pela edição online de conteúdos da OA nos 
quais se possa incluir o JA; 

n. Todo o material utilizado na elaboração do JA será propriedade da OA, e deverá ser depositado no Centro 
de Documentação da Sede Nacional 

 
V .  N a tu re z a  d o  C o n c u rs o  
O concurso para selecção dos Órgãos do JA – Direcção, Conselho Editorial e Redacção – a nomear pelo CDN, 
com as competências definidas no seu Estatuto Editorial e tendo como objectivos e características os atrás 
definidos, desenvolve-se em duas fases: 
a. Primeira – Apresentação de candidaturas: recepção, análise e selecção de candidaturas, apurando um 

máximo de três para a fase seguinte; 
b. Segunda – Selecção de uma proposta: apresentação de propostas pelas equipas previamente 

seleccionadas e escolha da melhor proposta para indicação ao CDN. 
Entre as duas fases do concurso realizar-se-ão reuniões das equipas seleccionadas com o Departamento 
de Produção e a Unidade de Marketing e Publicidade da OA, no sentido de as familiarizar com algumas 
questões relacionadas com a edição da revista. 
 
V I .  E le g ib i l id a d e  
1. Poder-se-ão apresentar a este concurso equipas constituídas a título nominal ou empresas que 

tenham por objectivo a produção de publicações de arquitectura, desde que não concorrenciais para a 
actividade da OA, e constituídas na sua maioria por membros da OA. 

2. Os candidatos a Director, a Director-Adjunto e os membros do Conselho Editorial têm de ser membros 
efectivos da OA, no pleno exercicio dos seus direitos. 

3. Os membros da OA não se poderão candidatar em mais de que uma equipa, caso surjam indicados 
como Director ou Director-Adjunto numa qualquer candidatura. 

4. Em tudo o mais aplica-se o regime geral de incompatibilidades legalmente definido, nomeadamente 
pelo Código dos Contratos Públicos. 
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V II .  P r im e ira  F a s e  d o  C o n c u rs o  –  A p re s e n ta ç ã o  d e  C a n d id a tu ra s  
As candidaturas para a primeira de fase de concurso deverão incluir a seguinte documentação: 
a. Listagem dos órgãos do JA, conforme estipulado no artigo 7º do Estatuto Editorial, incluindo curriculum 

vitae (CV) sucinto assim como declaração de aceitação da candidatura, no cargo estipulado, de cada um 
dos candidatos; 

b. Descrição da linha editorial a adoptar; 
c. Principais temáticas a desenvolver e possível estruturação dos conteúdos; 
d. Descrição dos formatos e características da publicação, para os suportes digitais e impressos; 
e. Descrição da linha gráfica a adoptar, em todos os suportes, com indicação do seu responsável e 

respectivo CV; 
f. Metodologia do trabalho e organização da equipa, de acordo com estipulado no Estatuto Editorial do JA. 
 
V I I I .  S e g u n d a  F a s e  d o  C o n c u rs o  –  S e le c ç ã o  d e  u m a  p ro p o s ta  
Os seleccionados na primeira fase, num máximo de três, poderão apresentar uma proposta cuja entrega 
para avaliação será remunerada em 1.500€ (mil e quinhentos euros). A proposta deve incluir 
obrigatoriamente, sob pena de exclusão e não atribuição da remuneração referida, os seguintes elementos: 
a. Programa do primeiro ano e sumário provisório dos dois primeiros números; 
b. Formatos e conceito da revista, apresentados sob a forma de maquetas; 
c. Calendário ou programa temporal de elaboração da revista; 
d. Estrutura e funcionamento da equipa, com descrição detalhada das tarefas e competências de cada um 

dos seus membros; 
e. Proposta de honorários do director, director-adjunto, eventuais membros permanentes da redacção, 

dos membros do Conselho Editorial, do design gráfico e estimativa de custos para colaborações 
pontuais, ou seja, estimativa de custos de edição por número, que deverá ter em conta as 
condicionantes estabelecidos neste concurso; 

f. Estimativa de custos de produção e distribuição, por suporte (digital e impresso), atendendo aos 
formatos propostos, a qual deverá ter em conta as condicionantes estabelecidos neste concurso; 

g. No caso de ser uma empresa, deverá também ser entregue cópia do Registo Comercial e dos Estatutos, 
com especificação dos vínculos contratuais relativamente a cada um dos membros da equipa; 

h. Descrição sucinta de como deverá ser a articulação entre edição, publicidade e produção, com possíveis 
sugestões de trabalho. 

 
IX .  Jú r i  
1. O Júri do concurso, para as duas fases, será composto por cinco membros: três indicados pelo CDN, um 

dos quais presidirá aos trabalhos,, um indicado pelo Conselho Directivo Regional Norte e um pelo 
Conselho Directivo Regional Sul. O Júri poderá solicitar o parecer técnico de elementos estranhos ao júri 
para dirimir questões para as quais não se considere habilitado. 

2. O Júri poderá considerar que as candidaturas apresentadas para selecção na primeira fase não são 
passíveis de selecção para a segunda fase. 

3. O Júri indicará ao CDN a proposta que responde aos objectivos estabelecidos neste concurso. O Júri 
poderá considerar que as propostas não respondem aos objectivos estabelecidos, não fazendo 
qualquer indicação ao CDN. 

4. Todas as decisões do Júri deverão ser justificadas em acta. 
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5. Se o concurso se declarar vazio, ou se o Júri optar pela não selecção de qualquer candidatura na 
primeira fase, ou não indicar uma proposta ao CDN, poderá este determinar a abertura de um novo 
concurso ou nomear, de acordo com o seu Estatuto Editorial, os órgãos do JA. 

 
X .  R e s p o n s a b i l id a d e s  
1. A OA não aceita qualquer responsabilidade adicional às explicitadas neste regulamento, directa ou 

indirectamente decorrentes do concurso. 
2. Os autores das propostas a concurso, ao apresentarem a sua candidatura, aceitam integralmente o 

conteúdo do presente regulamento. 
3. O candidato a Director do JA será o responsável pela candidatura. 
 
X I .  B a s e s  C o n tra tu a is  
À equipa seleccionada será adjudicada, de acordo com o estabelecido neste regulamento e a proposta 
apresentada, a edição do JA, nos termos da minuta do contrato que constitui o Anexo 2 ao presente 
regulamento. 
 
X I I .  In fo rm a ç õ e s  o u  e s c la re c im e n to s  
Todas as informações ou esclarecimentos deverão ser pedidos por escrito para: 
Ordem dos Arquitectos 
Concurso JA 
Travessa do Carvalho n.º 23 
1249-033 Lisboa 
Fax: 21 324 11 01 
Correio electrónico: concurso.ja@ordemdosarquitectos.pt 
 
X I I I .  C a le n d á rio  d o  C o n c u rs o :  
Anúncio do Concurso – 30 de Abril. 
Publicação do Regulamento – Online, com o anúncio. 
Entrega de Candidaturas – até 2 de Julho. 
Resultados da 1.ª fase – 9 de Julho. 
Reuniões dos seleccionados com a equipa do CDN – de 16 a 20 de Julho. 
Esclarecimento de Dúvidas – até 23 de Julho. 
Entrega de Propostas – até 3 de Agosto. 
Resultado da 2.ª fase – até 10 de Agosto. 
Primeiro número (Setembro/Dezembro) – a lançar em Novembro de 2012. 
 
 
 


