
CONCURSO PARA A SELECÇÃO DA EQUIPA EDITORIAL DO JA  

- REGULAMENTO  

 

 

I. Preâmbulo e Objectivos Gerais 

O «Jornal Arquitectos» (adiante designado por JA), é «(…) uma publicação 

periódica, de expansão nacional e internacional informativa e especializada» 

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 (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, em 1989, pelo lançamento dos 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», o outro órgão de informação da 

AAP, complementar ao JA, boletim de informação e divulgação da actividade da 

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 editorial apresentada por José Adrião e Ricardo Carvalho, 

que passaram, assim, a dirigir a revista a partir do número 220-221. 

Distribuído 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 
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circuito comercial especializado, pela sua regularidade e temas que aborda o JA, 

com uma tiragem trimestral de cerca de treze mil exemplares para total 

distribuição, é a principal publicação da OA. 

 

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 Arquitectos Informação na promoção e 

divulgação das iniciativas da OA, participe na reflexão teórica das grandes 

questões suscitadas pela linha de actuação da OA;  

c. A divulgação on-line do JA no Portal da OA, sendo necessária a criação de 

um formato digital do JA; 

d. A internacionalização do JA, tornando possível a sua consulta por um 

público interessado na produção e no debate da arquitectura em Portugal e 

no mundo; 

e. O equilíbrio financeiro da edição, para o qual é essencial uma gestão 

rigorosa do orçamento previsto. 

f. Assegurar o cumprimento de todos os compromissos editoriais e distribuição 

nomeadamente periodicidade regular. 

 

II. Objecto 

Pretende  o Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Arquitectos, repetindo a 

metodologia adoptada em 2005, e à semelhança do que sucede com publicações 

similares publicadas por organizações congéneres, 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 (doze trimestres, 36 meses), que 

corresponderá a publicação de doze números do JA (do n.º 234 ao n.º 245). 

Com este concurso pretende-se seleccionar a equipa responsável pela edição do JA, 

sendo as tarefas de publicidade, produção e distribuição da responsabilidade dos 

serviços do CDN. 

Conforme definido pelo Estatuto Editorial, esta equipa terá como responsabilidade 

a definição do conceito editorial geral para o período em concurso, bem como a 
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programação e conteúdos de cada número, bem como a linha gráfica para suporte 

físico e digital. 

As obrigações dos órgãos do JA são as  definidas no Estatuto Editorial do JA (em 

anexo), devendo garantir as características e condições adiante definidas.  

 

III. Características e condições 

As  propostas a apresentar a concurso devem obedecer às seguintes características 

e condições: 

a. O JA é uma revista trimestral; 

b. A sede do JA é no edifício da Sede Nacional da OA, na Travessa do Carvalho 

23, 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; 

c. O JA pretendendo ser uma revista de âmbito nacional e internacional deve 

contemplar a inclusão da tradução em inglês dos seus conteúdos; 

d. A edição digital do JA deverá complementar a versão impressa, para 

divulgação on-line; 

e. O formato, dimensões e características de publicação, assim como o 

conceito gráfico, são uma opção editorial, devendo no entanto: 

e.1. ter como referência os formatos precedentes da publicação; 

e.2. ter um peso não superior a 750 gramas; 

e.3. nunca exceder o custo de impressão e custo de distribuição estipulados; 

f. O custo de impressão do JA terá de respeitar o valor máximo por exemplar 

de 1,8 €; 

g. O custo de distribuição do JA aos membros da OA, por via postal ou similar, 

não deverá ultrapassar 1,0 € por exemplar; 

h. A proposta deverá comprovar, por via de orçamentos, o cumprimento das 

condições mencionadas nas alíneas f. e g.; 

i. 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; 

j. Os pagamentos relativos à edição serão efectuados pelo CDN, após validação 

pela Direcção do JA, nas matérias em que a realização da despesa decorra 
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do âmbito das suas funções, e posterior autorização do responsável pelo JA 

no CDN; 

k. Pretende-se manter o formato de inclusão de publicidade em cadernos 

autónomos no início e final da revista (8, ou 16 páginas); 

l. 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 on-line de conteúdos da OA nos quais se inclui o 

JA; 

 

IV. Natureza do Concurso 

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 subsequente; 

b. Segunda – Apresentação de propostas pelas equipas previamente 

seleccionadas: selecção 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. Elegibilidade 

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 e Director-Adjunto e os membros do Conselho Editorial 

têm de ser membros da OA; 

3. Os candidatos a Director ou Director-Adjunto não se poderão candidatar em mais 

de que uma equipa; 

4. Em tudo o mais aplica-se o regime geral de incompatibilidades estabelecido pelo 

Código dos Contratos Públicos. 
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VI. Primeira Fase do Concurso – Apresentação de Candidaturas. 

As candidaturas para a primeira de fase de concurso deverão incluir a seguinte 

documentação a partir da qual as propostas serão avaliadas: 

a) Listagem dos órgãos do JA, conforme estipulado no artigo 7º do Estatuto 

Editorial, incluindo Curriculum Vitae 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 do formato e características de publicação; 

e) Descrição da linha gráfica a adoptar para as edições impressa e on-line, 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. 

 

VII. Segunda Fase do Concurso – Selecção de uma proposta. 

Os seleccionados na primeira fase, num máximo de três, poderão apresentar uma 

proposta cuja entrega para avaliação será remunerada em €1500. Devendo a 

proposta 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) Formato e conceito da revista, apresentado sob a forma de maqueta; 

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 os 

condicionantes estabelecidos neste concurso; 

f) Estimativa de custos de produção e distribuição atendendo ao formato 

proposto, a qual deverá ter em conta os condicionantes estabelecidos neste 

concurso; 
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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. 

 

VIII. Júri 

1. O Júri do concurso, para as duas fases, será composto por dois membros 

indicados pelo CDN, por um membro indicado pelo CDSRS, por um membro indicado 

pelo CDSRN, e pelo Director cessante do JA. O Júri poderá solicitar o parecer 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. 

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 Estatuto, 

os órgãos do JA. 

 

IX. Responsabilidades 

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. Bases Contratuais 

À equipa seleccionada será adjudicada, de acordo com o estabelecido neste 

regulamento e a proposta apresentada, a edição do JA. 
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 XI. Entrega das propostas, informações ou esclarecimentos 

A entrega das propostas, assim como pedidos de informações ou esclarecimentos 

deverão ser feitos por escrito para: 

Ordem dos Arquitectos 

Concurso JA 

Travessa do Carvalho, 23 

1249-003 Lisboa 

Fax: 21 324 11 01 

Correio electrónico: concurso.ja@ordemdosarquitectos.pt 

  

XII. Calendário do Concurso: 

Anúncio do Concurso – 3 de Julho 

Publicação do Regulamento – durante o mês de Julho (Boletim e JA) 

Entrega de Candidaturas – até 1 de Setembro 

Resultados da 1.ª fase – 8 de Setembro 

Reuniões dos seleccionados com equipa do CDN –  2ª Semana de Setembro 

Entrega de Propostas –  até 29 de Setembro 

Resultado da 2.ª fase – 6 de Outubro 

Deliberação do CDN – até 8 dias após o resultado da 2.ª fase 

Primeiro número (Janeiro/Março de 2009) –  distribuição em Fevereiro de 2009 
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