
O DoMa – Dossier de Materiais faz parte integrante 
do boletim arquitectos. Mensal, gratuito, enviado por
correio para todos os membros inscritos na Ordem. 
É organizado por fichas de produto tamanho A5, soltas 
que estão preparadas para arquivo. Existe uma classifi-
cação por área de actividade, garantindo-se utilidade 
e uma maior longevidade na informação que se destina
a uma utilização regular e permanente nos ateliers. 
Preparamos este formato para servir de ferramenta 
privilegiando o lado prático e funcional que a publici-
dade pode ter. A composição gráfica é feita por criati-
vos que trabalham toda a paginação do boletim, o que
permite uniformizar estas fichas,facilitando a sua 
utilização e consulta.

Tabela de preçosApresentação

Tabela de Publicidade

Características técnicas

Título: ba (boletim arquitectos)
Formato (fechado): 20,9 × 14,8 cm
Periodicidade: mensal, 12 números por ano
Tiragem média: 17.000 exemplares
Distribuição:
— por correio, gratuita a todos os membros 
— inscritos na Ordem; 
— câmaras municipais e outras entidades.
Propriedade: Centro Editor Livreiro da Ordem 
dos Arquitectos

Caderno de publicidade:
DoMa – Dossier de Materiais 
Formato (fechado): 21 × 14,8 cm

Caracterização por sexo:
Homens: 64%
Mulheres: 36%

Caracterização por escalão etário:
[24-29]: 14% 
[30-35]: 30% 
[36-41]: 19% 
[42-47]: 14%
[48-53]: 10%
[54-59]: 6%
[>60]: 7%

1/3  Página
400 caracteres com espaços
€ 375,00

2/3  Página
600 caracteres com espaços
€ 710,00

Página Inteira
820 caracteres com espaços
€ 1.100,00

Díptico com cupão de resposta
1275 a 3000 caracteres com espaços
€ 3.000,00

Encarte: € 1.300 + custos fixos sujeito 
a orçamento

Notícias/Flash (½ página): € 90 por linha

Envelope: € 980 – 4/4 cores mancha 17.5 × 11 cm

Perfil dos membros Outros formatos
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1/3  Página
14.8 × 7 cm
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Instalações Sanitárias 09

Geberit AquaClean 8000plus

Multiclin Advance

Roca, S.A. Apartado 575, Ponte da Madalena, 
2416–905 Leiria / T: 244 720 000 / F: 244 722 373 /
www.roca.pt

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.
Urbanização Pólo Tecnológico à Estrada do Paço do Lumiar, 
Lote 6 – 2º A 1600–542 Lisboa / T: 217 815 106 / F: 217 930 738 
marketing.pt@geberit.com / www.geberit.pt

Sanita

Geberit AquaClean 8000plus é uma solu-
ção completa de prestígio que para além
do design elegante oferece uma experiên-
cia de bem-estar única. Geberit Aqua-
Clean 8000plus é uma sanita suspensa,
produzida em cerâmica de superior quali-
dade, com sistema de lavagem integrado 

à temperatura do corpo, chuveiro de 
água oscilante, regulável para satisfazer
os requisitos e as preferências de cada 
utilizador. Integra secagem com ar
quente, purificador de ar e comando 
remoto com programação das funções 
até 4 utilizadores. Geberit AquaClean

Tampo de sanita da Roca

A gama de Multiclins Roca é a solução mais prática
para a máxima higiene íntima de forma prática, que
combina sanita e bidé num só produto e com uma 
infinidade de funções adicionais.Integrar o bidé e a
sanita num só produto é apenas o início da gama
Multiclins. Lavar e secar são apenas as funções
básicas destes produtos. Há muitos outros benefí-
cios integrados nas Multiclins para a máxima
higiene e conforto no espaço de banho.
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Sanita

Geberit AquaClean 8000plus é uma solu-
ção completa de prestígio que para além
do design elegante oferece uma experiên-
cia de bem-estar única. Geberit Aqua-
Clean 8000plus é uma sanita suspensa,
produzida em cerâmica de superior quali-
dade, com sistema de lavagem integrado 

à temperatura do corpo, chuveiro de 
água oscilante, regulável para satisfazer
os requisitos e as preferências de cada 
utilizador. Integra secagem com ar
quente, purificador de ar e comando 
remoto com programação das funções 
até 4 utilizadores. Geberit AquaClean

Tampo de sanita da Roca

A gama de Multiclins Roca é a solução mais prática
para a máxima higiene íntima de forma prática, que
combina sanita e bidé num só produto e com uma 
infinidade de funções adicionais.Integrar o bidé e a
sanita num só produto é apenas o início da gama
Multiclins. Lavar e secar são apenas as funções
básicas destes produtos. Há muitos outros benefí-
cios integrados nas Multiclins para a máxima
higiene e conforto no espaço de banho.

2/3  Página
14.8 × 14 cm
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Side by Side 3FCL1658 e 3GFL1658

Cozinhas 08

Por si, tudo.

Frio em formato XXL

O Side by Side, composto pelo frigorífico
3FCL1658 e pelo congelador 3GFL1658,
dispõe de design de porta alta, acabamen-
tos em aço inoxidável anti-dedadas, novos
puxadores de abertura fácil e múltiplos
compartimentos de diferentes dimensões
que permitem congelar e refrigerar gran-
des quantidades de alimentos. O frigorí-
fico com uma capacidade de 357 litros
consegue, graças ao sistema turbofrio,
uma distribuição homogénea e instantâ-
nea do frio, garantindo uma conservação 

BSHP - Electrodomésticos, Lda
Rua do Alto do Montijo, 15
2790–012 Carnaxide
T: 214 250 740
www.balay.pt

óptima dos alimentos. O congelador apre-
senta a tecnologia No Frost e sistema 
de ar multidistribuído, que asseguram
uma repartição homogénea da tempera-
tura, controlando a humidade e evitando 
a formação de gelo.

Página Inteira
14.8 × 21 cm

Condições

Reservas: Deverá ser confirmada, por fax 
ou e-mail, através da respectiva nota 
de encomenda e/ou ordem de publicidade;

Comissões: 10% exclusivamente para agências 
de publicidade e centrais de compra;

Condições De Pagamento: 30 dias após 
a emissão da factura. Aos valores acresce 
IVA à taxa legal em vigor.

Imagens (produto e logótipo):
— Devem ser enviadas sem texto e/ou logótipos
— sobrepostos em formato TIFF, 300 dpi, modo
— CMYK, largura mínima 85 mm; 
— Logótipos em formato vectorial (.ai/.eps) 
— ou .TIFF

Texto: Deve ser enviado separadamente em 
formato Word

Contactos

Materiais requeridos

Marketing e publicidade, Coordenadora
Marketing and advertising, Coordinator
—
Maria Miguel
maria.miguel@ordemdosarquitectos.pt
Tel. +351 213 241 121

Materiais e Secretariado
Materials and Secretariate
—
Carla Leonor Santos
carla.santos@ordemdosarquitectos.pt
Tel. +351 213 241 111

Morada
—
Travessa do Carvalho 23,
1249-003 Lisboa, Portugal
Tel. +351 213 241 110
Fax +351 213 241 101
www.arquitectos.pt

Modelos
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Fachadas Bioclimáticas

As soluções Somfy para fachadas
 bioclimáticas são uma mais valia para os
edifícios em termos de poupança energé-
tica, conforto visual e contribuem para 
a melhoria da certificação. 

Vãos 10

Somfy Portugal
Zona Industrial da Maia I
Sector X, Lote 361, Barca
4475–053 Maia
T: 229 396 840
F: 229 396 849
arquitectura@somfy.com
www.somfyarquitectura.com.pt

* Dependendo da localização e tipo de protecção solar motorizada utilizada. Fonte: Software de simulação
DISC 2.0, elaborado pela Somfy e Universidade de Lund.

Se deseja receber o nosso catálogo de
 automatização para edifícios, entre em
www.somfyarquitectura.com.pt e intro-
duza o código OA10.

Soluções Somfy para 
fachadas ventiladas

Díptico com cupão de resposta
fechado: 14.8 × 21 cm
aberto: 27 × 21 cm


