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I. RESPOSTAS 
 
Formatos: os formatos previstos são a edição online, o fórum na internet, a publica-
ção anual em papel, bem como três debates filmados por ano. 
 
P1 A revista impressa de periodicidade regular deixa de estar prevista? 
R1 Sim. A única edição impressa é anual e constitui uma selecção, da respon-
sabilidade dos editores, dos materiais publicados na plataforma digital.  
 
 
Equipa: a equipa a propor consta de um Editor Principal, quatro membros para 
o Conselho Editorial e uma equipa de design.  
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P2 Além destes elementos, quantos elementos da equipa de redacção poderão 
estar previstos?  
R2 Este número não foi estimado. Competirá ao proponente da candidatura 
definir o número de elementos necessários para desenvolver o seu projecto, 
no âmbito dos seus propósitos editoriais e curatoriais.  
Não obstante, deve ser considerado o constrangimento orçamental, tal como 
está definido no Anexo 3 - Estimativa orçamental global / ano - ao documento 
“Bases contratuais anexas ao regulamento do Concurso”. Estão previstos 15 
000 euros/ano para a Redacção. 
 
 
P3 É possível propor o(s) fotógrafo(s) do JA? 
R3 Sim. O fotógrafo pode incluir a “Redacção”, enquanto responsável por uma 
área editorial, ou considerar-se a sua prestação de serviços enquanto “Con-
teúdos”, nos termos orçamentais definidos no Anexo 3 - Estimativa orçamen-
tal global / ano - ao documento “Bases contratuais anexas ao regulamento do 
Concurso”. 
 
 
Tradução e legendagem 
P4 A quem cabe a responsabilidade e pagamento das traduções para inglês, ao JA 
ou ao CDN?  
R4 Todos os pagamentos são da responsabilidade do Conselho Directivo Na-
cional (CDN); o JA está inscrito numa rubrica autónoma do Orçamento da Or-
dem dos Arquitectos (OA). 
Nos termos do Anexo 3 - Estimativa orçamental global / ano - ao documento 
“Bases contratuais anexas ao regulamento do Concurso”, foram previstos 15 
000 euros para edição de conteúdos e tradução. 
 
 
P5 Com que regularidade serão necessários estes serviços, quatro vezes?  
R5 Qualquer edição de texto ou imagem na plataforma JA deve ser bilingue: 
português e inglês; excluem-se os debates e o fórum. 
Estimamos a necessidade destes serviços para as edições digitais, que 
servirão também a publicação anual. 
 
 
P6 Os debates serão transcritos e traduzidos para legendagem?  
R6 Os debates serão editados e disponibilizados em vídeo na plataforma JA, 
sem tradução em inglês e, consequentemente, sem legendagem. 
 
 
P7 O fórum é bilingue? 
R7 Não. O fórum não é traduzido. 
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Design 
P8 A equipa de design proposta na candidatura será contratada para ambos forma-
tos, online e edição de papel?  
R8 A decisão cabe ao proponente da candidatura. No Anexo 3 - Estimativa 
orçamental global / ano - ao documento “Bases contratuais anexas ao regu-
lamento do Concurso”, foram previstos para Design - concepção geral do pro-
jecto, web design e paginação da edição impressa - 10 000 euros. 
 
 
P9 Podem ser propostas duas equipas, com perfis diferentes?  
R9 Sim, desde que respeitados os constrangimentos orçamentais contidos no 
Anexo 3 - Estimativa orçamental global / ano - ao documento “Bases contra-
tuais anexas ao regulamento do Concurso”. 
 
 
P10 Qual o valor estimativo para um ano de funcionamento do JA? Como são calcu-
lados os honorários dos autores, designers, fotógrafos? 
R10 Esta informação está definida e é disponibilizada no Anexo 3 - Estimativa 
orçamental global / ano - ao documento “Bases contratuais anexas ao regu-
lamento do Concurso”. 
 
 
P11 Gravação: os serviços de captação e edição vídeos devem ser previstos no 
orçamento do JA, ou existe equipa própria da OA? 
R11 Os serviços de captação e edição vídeos serão assegurados pela equipa 
de produção da OA. 
 
 
P12 Edição especial: a edição do JA dedicada ao Habitar Portugal substitui uma das 
4 edições anuais? 
R12 A edição do JA dedicada ao Habitar Portugal 2012-14 (HP 12-14) é uma 
edição especial e extraordinária que, apesar disso, deve integrar a programa-
ção corrente do JA e substitui a edição online de Abril 2016.  
Compete ao proponente da candidatura, em articulação com o Comissariado 
HP 12-14, a edição dos conteúdos desta publicação. 
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P13 Estratégia de oferta de oportunidades comerciais: o CDN pode facultar uma 
grelha indicativa? 
R13 O CDN não dispõe de grelha indicativa. O proponente da candidatura de-
verá explorar possibilidades de servir objectivos de empresas, sem pôr em 
causa a política editorial, nos diversos meios ou suportes e a cada um deles 
podem estar associados “produtos” diversificados.  
A edição impressa deverá conter a publicidade tradicional, contratada à 
página, com preços distintos conforme a localização, ou encartes. A plata-
forma digital deverá prever espaços/áreas que acompanhem a edição digital 
para publi-reportagem, imagens, banner,  vídeos promocionais, com link para 
site do cliente. Pode ainda considerar-se, por exemplo, a produção de artigos 
ou vídeos pela equipa editorial com patrocínio de empresas de materiais inte-
grados em obra. Os debates poderão ter um patrocinador, exclusivo ou não, 
de acordo com o seu tema, anunciado com antecipação por forma a ser 
possível a angariação de contratos. 
Caberá à equipa de publicidade do CDN explorar as oportunidades comerciais 
propostas na candidatura. 
 
 
P14 Na alínea i) do ponto 3.6 do ESTATUTO EDITORIAL DO JORNAL ARQUITEC-
TOS é referida uma aprovação orçamental por parte da Direcção do JA - necessita-
mos de saber em que moldes e datas deverá ser efectuada o envio dessa informa-
ção (será anual e no início de cada ano).  
R14 Os aspectos de gestão executiva são da exclusiva responsabilidade da 
Direcção do JA, ou seja, do CDN. Não obstante, em reunião do Conselho Edi-
torial de início de ano deverem ser discutidos aspectos do orçamento do JA 
consequentes com a grelha, programação e conteúdos definidos para esse 
ano. 
 
 
P15 Na alínea j) do ponto 3.6 do ESTATUTO EDITORIAL DO JORNAL ARQUITEC-
TOS é referido o envio de um relatório anual à Direcção. Esse relatório (para além 
da componente orçamental), que estrutura deverá ter e o que deve comportar?   
R15 Trata-se de um relatório de actividades; não contém a componente 
orçamental. Deverá oferecer um balanço das iniciativas concretizadas e de-
verá dar conta dos processos de relacionamento com a Direcção do JA e os 
serviços de produção do CDN propondo, eventualmente, formas de os 
agilizar.  
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P16 Na alínea I) do ponto 3.6 do ESTATUTO EDITORIAL DO JORNAL ARQUITEC-
TOS é referido que a Redacção terá de articular a gestão da dotação orçamental do 
JA com a publicidade, a produção e os canais de distribuição. A nossa pergunta é: a 
Redacção só terá de assumir a comunicação plena entre o JA, a OA e os respon-
sáveis afectos à produção, publicidade e canais de distribuição? Podem exemplificar 
o que se entende por dotação orçamental do JA e quais são as responsabilidades 
da Direcção afectas à publicidade, produção e distribuição? 
R16 Sim. O que se pretende é a plena articulação e comunicação entre equi-
pas. A Direcção do JA, ou o CDN, elaboram uma estimativa orçamental para o 
ano do projecto JA de acordo com as indicações da Redacção, a qual, por sua 
vez, deverá balizar a grelha, programação e conteúdos definidos para esse 
ano nos constrangimentos orçamentais acertados. A angariação de publici-
dade, a produção dos debates, a produção/impressão e a distribuição da 
edição impressa são da exclusiva responsabilidade da Direcção do JA. 
 
 
P17 No Anexo 3 das BASES CONTRATUAIS, na ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 
GLOBAL/ANO, o valor 40.000€ para: Editor principal;  Áreas editoriais; Edição e 
tradução de textos; Edição de vídeo; Gestão de conteúdos; Concepção geral pro-
jecto; Web design; e Paginação JA, será o único valor afecto à gestão orçamental 
efectuado pela Redacção?  
No nosso entendimento as tarefas de: Gestão executiva OA; Produção conferências; 
Manutenção técnica da plataforma digital Impressão JA; e Distribuição estão afectas 
à OA, não fazendo parte das responsabilidades da Redacção, sendo o valor 
(40.000€) e as tarefas definidas como OUTRAS DESPESAS responsabilidade da 
OA. Este cenário confirma-se?  
R17 A gestão orçamental do JA é da responsabilidade do CDN, em articula-
ção com a Redacção e em coordenação com as equipas de produção e pub-
licidade do CDN. De acordo com a estimativa orçamental definida, foi afectado 
para o ano de 2016 um valor global de 80 000 euros para o projecto JA. O mon-
tante atribuído aos trabalhos da Redacção, edição de conteúdos e design não 
pode ultrapassar os 40 000 euros/ano, salvo prévia autorização da Direcção do 
JA (vide cláusula quinta, 1), do documento "Bases contratuais para Prestação 
de Serviços"). 
 
 



 

 6 

 
P18 Sobre as quatro edições especializadas periódicas de expansão nacional e in-
ternacional, em português e inglês, disponibilizadas online em website próprio (Abril, 
Junho, Outubro e Dezembro);  
 
P18.1 A ideia é fazer o upload da edição para o website no início de cada mês 
referido (Abril, Junho, Outubro e Dezembro) ou o upload será de forma gradual du-
rante esse período até ao fecho/lançamento de cada edição? A nossa dúvida princi-
pal é perceber o fluxo/sazonalidade da actualização da plataforma online/website. 
R18.1 Espera-se que esta resposta seja dada pela proposta editorial/curatorial. 
No final dos meses referidos deve estar disponível a totalidade dos conteúdos 
referentes à edição, por forma a ser possível identificá-la com um todo. Não 
existe objecção a que o upload seja feito de forma gradual ao longo do mês, 
com a introdução de novos artigos, imagens, vídeo de um debate, disponibili-
zação de uma tradução, inserção de um comunicado de carácter associativo, 
apresentação de um produto comercial, etc. 
 
 
P18.2 Sobre cada edição, e olhando ao passado, não existe um corpo definido para 
a revista em termos de dimensão (número de páginas/artigos). Na proposta deve-
mos considerar uma média de artigos igual a cada uma das edições passadas? Ex-
iste um mínimo para cada edição?  
R18.2 Espera-se que esta resposta seja dada pela proposta editorial/curatorial. 
Apesar de na plataforma digital não existirem constrangimentos de espaço 
estima-se, sem que seja obrigatório, que um artigo deva ter cerca de 7 500 
caracteres (3 páginas A4) tendo em vista a sua leitura em monitor e, se selec-
cionado, na edição impressa. Espera-se uma exploração dos suportes digitais 
- e, sublinhe-se, os conteúdos não terão necessariamente o formato de artigo 
escrito - ajustada, em primeiro lugar, à leitura online. 
 
 
P18.3 Olhando ao facto de utilizarmos uma plataforma online, terá de existir para 
cada edição uma revista online paginada? Como será disponibilizada? Em pdf? Ex-
istem outras plataformas de disponibilização (tablet por exemplo)? Conseguem dar-
nos uma ideia mais concreta da “existência” online e “física” de cada edição? No 
ESTATUTO EDITORIAL DO JORNAL ARQUITECTOS é utilizada (no ponto 4) a ex-
pressão “suporte de papel” – a expressão refere-se apenas à edição anual de 
prestígio?  
R18.3 Espera-se que esta resposta seja dada pela proposta editorial/curatorial. 
Pretende-se que a plataforma seja o mais interactiva e dialogante possível. 
Competirá à proposta editorial e curatorial definir o layout de disponibilização 
dos artigos - na sua acepção lata - na plataforma. Entendemos como prioritária 
a possibilidade de leitura online de cada edição, em monitor de computador 
ou em tablet. 
Só existirá uma edição impressa por ano; a expressão “suporte de papel” 
referida no ponto 4 do Estatuto Editorial do JA diz respeito a esta edição anual 
de prestígio. 
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P18.4 Sobre a edição, é referido no REGULAMENTO que “a selecção Habitar Por-
tugal 2012-14 será objecto de uma edição extra do JA impresso, a publicar em 
Março de 2016”. A nossa pergunta é primeiramente perceber que responsabilidades 
a Redacção terá neste ponto. Além disso, considerando que é uma edição extra e 
impressa, em que moldes a mesma será integrada no projecto do JA, uma vez que 
as edições de 2016 serão digitais - excluindo a publicação anual, de Outubro. 
R18.4 Ver R12. 
 
 
P18.5 Sobre a edição, é referido no REGULAMENTO que um dos objectivos é “inte-
grar o “boletim Arquitectos” participando na reflexão das grandes questões suscita-
das pela linha de actuação da OA”. A nossa pergunta é saber o que se entende com 
integração e que responsabilidades a Redacção terá neste ponto. Considerando que 
o boletim existe, em que moldes o mesmo será integrado no projecto do JA e como 
irá interferir no projecto no seu plano global. O mesmo será integrado no website? 
Em que moldes é entregue? 
R18.5 O JA integra o “boletim Arquitectos” - que deixa de existir - sob a forma 
de uma “secção claramente identificada, com a função de divulgar textos e 
comunicados de índole política ou associativa”. Aquando das reuniões de 
fecho de edição e nos moldes definidos pelo proponente da candidatura, a Di-
recção do JA, através da equipa de produção do CDN, indicará a necessidade, 
ou não, de incluir informação da sua responsabilidade, que deverá ser inte-
grada no website.  
 
 
P18.6 Sobre a edição, é referido no REGULAMENTO que “o CDN será responsável 
pela secção, claramente identificada, com a função de divulgar textos e comunica-
dos de índole política ou associativa e prestar informações estatuárias obrigatórias 
aos membros da OA”. A nossa pergunta é saber quais as responsabilidades que a 
Redacção terá neste ponto e em que moldes a mesma será integrada no projecto do 
JA. O mesmo será integrado no website? Em que moldes é entregue? 
R18.6 Aquando das reuniões de fecho de edição e nos moldes definidos pelo 
proponente da candidatura, a Direcção do JA, através da equipa de produção 
do CDN, indicará a necessidade, ou não, de incluir informação da sua respon-
sabilidade, que deverá ser integrada no website.  
 
 
P18.7 No ESTATUTO EDITORIAL DO JORNAL ARQUITECTOS (no ponto 4.5.) ref-
erem-se despesas de deslocação e representação e outras resultantes de ac-
tividades promovidas pelo JA – estas despesas estão incluídas no orçamento para a 
Redacção? 
R18.7 Estas despesas estão incluídas no orçamento para a Redacção. Nos 
termos do ponto 4.5. do Estatuto editorial do JA, quaisquer despesas resul-
tantes de actividades promovidas pelo JA têm de estar previstas no 
Orçamento anual do JA e, consequentemente, no Orçamento anual da OA. 
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P19 Sobre o fórum digital, esse fórum já existe de alguma forma ou é necessário 
criar de raiz? Além disso, este deverá estar associado ao website da publicação?  
R19 O fórum não existe e deverá estar associado ao website da publicação: o 
JA é um projecto editorial que integra quatro meios interligados. 
 
 
P19.1 Relativamente à moderação, a ideia é apenas “moderar” criando as condições 
necessárias à discussão entre profissionais e leitores do JA, ou existe a necessi-
dade de a Redacção “responder” de forma a marcar algum tipo de posição, sendo 
assim mais um interveniente do que um moderador?  
R19.1 Nos termos do Regulamento do Concurso (III. d.) espera-se que a Re-
dacção dinamize e modere o fórum. Competirá ao proponente da candidatura 
definir com pretende explorar este meio.  
 
 
P19.2 O fórum é livre e de acordo com as temáticas da revista, ou é necessário 
haver temas e novos assuntos a debater? Qual a sazonalidade destas interacções? 
São definidas pela Redacção?  
R19.2 Competirá ao proponente da candidatura definir como pretende explorar 
este meio e definir o seu “estatuto editorial” enquadrado pelo Estatuto edito-
rial do JA.  
 
 
P19.3 Existe apoio da OA para a gestão de possíveis situações, anomalias ao fun-
cionamento do mesmo?  
R19.3 Sim. A manutenção técnica da plataforma digital é da responsabilidade 
da Direcção do JA, através da equipa de produção do CDN. 
 
 
P19.4 A responsabilidade de ter um parecer/opinião sobre determinado assunto é 
assumido pela OA ou pela Redacção - considerando a necessidade de responder 
aos utilizadores do fórum?   
R19.4 Competirá ao proponente da candidatura definir o estatuto editorial de-
ste meio, enquadrado pelo Estatuto editorial do JA. A interacção gerada no 
fórum deve distinguir claramente aquilo que extravase o projecto JA e ques-
tione directamente a Direcção da OA. Questões desta natureza devem ser re-
solvidas em reuniões de coordenação com a equipa de produção do CDN. 
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Sobre a publicação anual (de prestígio) em suporte papel que reúne uma selecção, 
da responsabilidade dos editores, de materiais publicados na plataforma digital (Ou-
tubro) 
 
P20 Sobre a publicação anual (de prestígio), a nossa dúvida é se existe um corpo 
definido para a revista/publicação em termos de dimensão (número de pági-
nas/artigos), uma vez que isso vai ter implicações na produção da mesma. Existe 
limitação de budget para produção e distribuição? Qual é o budget/orçamento pre-
visto?  
R20 Não foi definido um corpo para a revista/publicação em termos de dimen-
são. A Estimativa orçamental anual do JA é definida no Anexo 3 - Estimativa 
orçamental global / ano - ao documento “Bases contratuais anexas ao regu-
lamento do Concurso”. Este documento não prevê receitas de publicidade ou 
patrocínios, de que a dimensão da publicação anual poderá depender. A Di-
recção do JA, através da equipa de produção e de publicidade do CDN, en-
vidará os seus esforços para dar resposta à proposta da Redacção. 
 
 
P21 Sobre a criação de um programa de debates e sua gravação em vídeo (Fe-
vereiro, Maio e Setembro) 
 
P21.1 Sobre a criação de um programa de debates e sua gravação em vídeo con-
sidera-se a sua gravação e disponibilização em vídeo (no website e meios digitais) 
como obrigação da Redacção. No orçamento está contemplado um valor para 
Edição de Vídeo. A nossa pergunta é: onde os debates irão decorrer? Existe um 
espaço ou terá de ser alugado? A responsabilidade sobre o espaço onde os debates 
decorrer é da responsabilidade da Redacção?  
R21.1 Pretende-se que os debates constituam um meio integrante do projecto 
JA. Devem, desta forma, ser considerados na proposta de projecto edito-
rial/curatorial submetido a concurso.  
O local onde os debates irão decorrer deve ser propostos no projecto edito-
rial, desde que considerados os constrangimentos orçamentais definidos 
no Anexo 3 - Estimativa orçamental global / ano - ao documento “Bases con-
tratuais anexas ao regulamento do Concurso”. Pretende-se que tenham uma 
designação, uma “marca”, eventualmente associada ao espaço - associado à 
cultura e infraestruturado em termos técnicos - onde aconteçam. 
 
 
P21.2 Além disso, a ideia aqui é apenas registar em vídeo o debate entre os inter-
venientes e disponibilizar os mesmos nos meios digitais? Ou os mesmos pretendem 
ter uma audiência física? Se sim, existe no orçamento afecto à OA algum valor que 
possa ser utilizado (na curadoria dos debates), isto porque no orçamento afecto à 
Redacção é apenas referido o valor afecto à Edição de Vídeo?  
R21.2 Pretende-se que os debates tenham uma audiência física que participe 
neles mas não é obrigatório. Este meio poderá ter um eventual patrocínio 
comercial sendo, por isso,. importante que a proposta considere audiência. 
Os valores afectos à curadoria e edição dos debates devem estar incluídos 
nos custos da Redacção e edição de Conteúdos. 
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P21.3 Podemos assumir que o modelo, os temas, os moderadores e os convidados, 
serão apenas sugeridos e programados pela Redacção e filmados e manipulados 
em vídeo - e todo o processo de produção e organização e custos afectos a estes 
são da responsabilidade da OA? 
R21.3 Sim. O processo de produção e organização e custos afectos a estes 
são da responsabilidade da OA. 
 
 
P22 Na CLÁUSULA QUINTA das BASES CONTRATUAIS, é referido que “a primeira 
contraente pagará os honorários referentes a “Redacção”, “Conteúdos” e “Design” 
no prazo de 30 dias a contar da data de edição de cada número do JA”.  
Podemos considerar que, à data de 01 de Abril (data da primeira edição), e consid-
erando o orçamento, serão pagos a título de exemplo o equivalente a 3333,33€ 
(40.000€ /12 meses)? O mesmo se aplica às restantes edições? Consideramos os 
pagamentos totais trimestralmente (neste caso a cada 30 dias após cada edição, no 
seu valor total)? Simplificando: como são efectuados os pagamentos e sobre que 
valores?  
R22 Os valores definidos na Estimativa orçamental - Anexo 3 ao documento 
“Bases contratuais anexas ao regulamento do Concurso” - são anuais.  
Prevendo-se quatro edições/ano, o pagamento do valor parcelar de 1/4 indi-
cado será realizado 30 dias a contar da data da edição do JA, salvo outras 
condições contratadas e desde que constem no contrato celebrado entre a OA 
e o segundo contraente. 
 
 
P23 Sobre a Estimativa Global/ano estamos a considerar que Outras Despesas 
(equivalentes a 40.000€) são da responsabilidade da OA e geridas pela OA? 
Estando afectas à Redacção o valor restante (40.000€)? 
R23 A gestão deste orçamento cabe na sua integralidade ao CDN, em articula-
ção com a Redacção e em coordenação com as equipas de produção e pub-
licidade do CDN. Ver R17. 
 
 
P24 Em nenhuma parte das documentações enviadas é referida a página de Face-
book do JA (mas a mesma existe). Quais as responsabilidades da Redacção sobre 
este canal/meio?  
R24 O projecto editorial/curatorial do JA será definido pelo proponente da 
candidatura. Foram definidos quatro meios ou suportes que integram o pro-
jecto. A utilização, ou não, do Facebook JA dependerá da vontade da Re-
dacção. Não obstante, a Direcção do JA poderá difundir conteúdos do JA 
através da sua página de ‘social media’ Facebook, que conta presentemente 
com mais de 22.000 seguidores. 
 
 


