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I. PREÂMBULO 
 
O “Jornal Arquitectos” (adiante designado por JA), é “um projecto editorial que 

integra quatro meios interligados: uma edição especializada periódica de expansão 

nacional e internacional, em português e inglês, disponibilizada online em website 

próprio; um fórum digital, sem os constrangimentos de espaço do formato papel, 

com o objectivo de ampliar a interacção entre editores e leitores; uma publicação 

anual em suporte papel que compila uma selecção, da responsabilidade dos edi-

tores, de materiais publicados na plataforma digital; e um programa de debates gra-

vados em vídeo que fazem parte das publicações digitais.”1  

                                                 
1 Artigo 1º, do Estatuto Editorial do Jornal Arquitectos; 
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Este projecto editorial tem por objecto a reflexão disciplinar, interdisciplinar e crítica 

sobre a Arquitectura bem como a equação dos temas fundamentais na ordem do dia 

na sociedade e no seio da OA que problematizam o exercício da profissão e os dis-

tintos modos de “ser” arquitecto. 

 

É propriedade da Ordem dos Arquitectos (adiante designada por OA), da responsa-

bilidade do Conselho Directivo Nacional (adiante designado por CDN), e prossegue 

o objectivo de promover e debater a 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. 

 

Sobretudo desde os anos 2000, o JA foi-se destacando pelos seus textos, artigos de 

opinião e assuntos de debate centrados, de uma forma geral, à volta de temas da 

crítica, história e teoria da arquitectura; a par com a apresentação de projectos e 

obras de arquitectos de renome alinhados com os princípios temáticos de cada edi-

ção e com as afinidades estéticas dos seus responsáveis editoriais. 

 

Para o período Outubro 2015-Dezembro 2017, o CDN, procurando uma maior apro-

ximação aos membros, decidiu propor um modelo editorial que harmonize e concilie 

a heterogeneidade dos interesses dos mais de 17.000 membros efectivos que com-

põem a OA.  

 

Com maior envolvimento no projecto, o CDN chama a si a responsabilidade da 

Direcção do JA e identificou os temas fundamentais que problematizam o exercício 

da profissão e os distintos modos de “ser” arquitecto: 

 

- Concursos 

- Política Pública de Arquitectura 

- Internacionalização 

- Legislação 

- Emprego 

- Ensino/Formação. 
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A Redacção deverá desenvolver estes temas de acordo com uma linha editorial por 

si proposta e sancionada pelo Conselho Editorial.  

 

O CDN será exclusivamente responsável pela secção, claramente identificada, com 

a função de divulgar textos e comunicados de índole política ou associativa e prestar 

informações estatutárias obrigatórias aos membros da OA. 

 

O CDN anuncia o processo de selecção da Redacção e de membros que integrem o 

Conselho Editorial do JA, por meio de um concurso aberto aos membros da OA, 

para o período de Outubro 2015- a Dezembro 2017, que corresponderá anualmente 

à difusão de quatro edições digitais - Abril, Junho, Outubro e Dezembro, a uma 

edição impressa - em Outubro, a um programa de três debates - em Fevereiro, Maio 

e Setembro - e uma dinamização continuada do fórum. 

 

A proposta deve demonstrar um entendimento coerente e coeso do projecto ser-

vindo complementarmente objectivos comerciais (investimentos publicitários de 

empresas e materiais que o tornem viável e sustentável) e objectivos editoriais e 

curatoriais no domínio da arquitectura. 

 

A selecção Habitar Portugal 2012-14 será objecto de uma edição extra do JA 

impresso, a publicar em Março de 2016. 
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II. OBJECTIVOS 
 
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, no âmbito dos arquitectos e da sociedade. 

 

b. Integrar o “boletim Arquitectos” participando na reflexão das grandes questões 

suscitadas pela linha de actuação da OA. 

 

c. Internacionalizar o JA, tornando possível a sua consulta por um público inte-

ressado na produção e no debate da arquitectura em Portugal e no mundo. 

 

d. Explorar suportes digitais de comunicação, consubstanciado na existência de uma 

edição electrónica do JA, ajustada à leitura online. 

 

e. O equilíbrio financeiro, para o qual é essencial uma articulação com a equipa de 

publicidade e a gestão rigorosa do orçamento previsto. 

 

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

nomeadamente a periodicidade e regularidade das edições. 
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III. CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES 
 
 
O JA obedece às características e condições a seguir definidas, devendo a proposta 

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 

23, em Lisboa; 

 

b. A Redacção do JA terá de coordenar o seu trabalho com o das equipas do 

CDN de publicidade e produção; 

 

c. O JA deverá tirar partido das possibilidades de incluir conteúdos audio e vídeo 

de apresentação de projectos, entrevistas e debates; 

 

d. Sem os constrangimentos de espaço do formato papel, a Redacção do JA 

deverá dinamizar e moderar um fórum online interactivo entre os editores e os 

leitores; 

 

e. A Redacção do JA será responsável pela programação de um ciclo de deba-

tes, três por ano,  gravados em vídeo e disponibilizados online; 

 

f. O JA terá uma publicação anual impressa com o formato de um livro de pres-

tígio que conterá uma selecção de conteúdos das edições digitais; 

 

g. Atendendo ao objectivo de internacionalização, o JA deve contemplar versões 

digitais em inglês; 

 

h. O orçamento global do JA será estabelecido anualmente pelo CDN e faz parte 

integrante do Orçamento Geral da OA; 

 

i. Todo o material utilizado na elaboração do JA será propriedade da OA e deve-

rá ser depositado no Centro de Documentação da Sede Nacional. 
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IV. NATUREZA DO CONCURSO 

 
O concurso para selecção da Redacção e de membros a integrar o Conselho Edi-

torial do JA, a nomear pelo CDN, com as competências definidas no seu Estatuto 

Editorial e tendo como objectivos e características os atrás definidos, desenvolve-se 

numa fase. 

 

 

 

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 Editor principal e os membros por si indicados para o Conselho 

Editorial têm de ser membros efectivos da OA; 

 

3. Os membros da OA não se poderão candidatar em mais de que uma equipa; 

 

4. Em tudo o mais aplica-se o regime geral de incompatibilidades legalmente defi-

nido, nomeadamente pelo Código dos Contratos Públicos. 
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VI. APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA 
 

A candidatura, apresentada pelo candidato a Editor Principal, deverá incluir a 

seguinte documentação: 

 

a. (Lista dos) membros que se propõe integrem o Conselho Editorial, incluindo 

CV sucinto assim como declaração de aceitação da candidatura de cada um 

dos candidatos; 

 

b. Proposta de linha editorial a adoptar, considerando os temas fundamentais 

identificados pelo CDN; 

 

c. Proposta de definição genérica da grelha, estruturação dos conteúdos e edi-

ção de projectos para um ano de programação; 

 

d. Definição de estratégia de oferta de oportunidades comerciais; 

 

e. Proposta de formatos e características da publicação, para os suportes digital 

e impresso; 

 

f. Proposta de linha gráfica a adoptar, em todos os suportes, com indicação do 

seu responsável e respectivo CV; 

 

g. Proposta de programação de debates para um ano: modelo, temas, mode-

rador(es), convidados; 

 

h. Estrutura e funcionamento da equipa, com descrição detalhada e cronograma 

das tarefas e competências de cada um dos seus membros. 
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VII. JÚRI 
 
1. O Júri do concurso será composto por dois membros indicados pelo CDN, um dos 

quais presidirá aos trabalhos, um anterior Director do JA, pelo Provedor da Arqui-

tectura e por um membro indicado pelo Conselho Nacional de Delegados. 

 

2. 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. 

 

3. Todas as decisões do Júri deverão ser justificadas em acta. 

 

4. Se o concurso se declarar vazio ou se o Júri optar pela não selecção de qualquer 

candidatura, ou não indicar uma proposta ao CDN, poderá este determinar a aber-

tura de um novo concurso ou nomear, de acordo com o seu Estatuto Editorial, os 

órgãos do JA. 
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VIII. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

-> Coerência da proposta - aspectos editoriais, curatoriais (apresentação de pro-

jectos, moderação de debates e dinamização do fórum) e aspectos comerciais 

(exploração de formatos nos diversos meios):     30% 

 
 
-> Curriculum Vitae da Redacção    20% 
 

a. Curadoria – 25% 
b. Publicações – 25% 
c. Programação e Produção de Projectos Culturais – 50% 

 
 
-> Programação detalhada para o primeiro ano     20% 
 
 
-> Estrutura de funcionamento da equipa incluindo cronograma  20% 
 
 
-> Linha gráfica           10% 
 
 
 
 

IX. RESPONSABILIDADES 
 

1. A OA não aceita qualquer responsabilidade adicional às explicitadas neste Regu-

lamento, directa ou indirectamente decorrentes do concurso. 

 

2. Os autores das propostas a concurso, ao apresentarem a sua candidatura, acei-

tam integralmente o conteúdo do presente regulamento. 

 

3. O candidato a Editor principal do JA será o responsável pela candidatura. 
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X. BASES CONTRATUAIS 

 

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

lamento e a proposta apresentada, a edição do JA. Nos termos das bases con-

tratuais que se anexam ao presente Regulamento. 

 

 

 

 

XI. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

 

Todas as informações ou esclarecimentos deverão ser solicitados por escrito para: 

Ordem dos Arquitectos / Concurso JA 

Travessa do Carvalho, 23  /  1249-033 Lisboa 

Correio electrónico: dp@ordemdosarquitectos.pt 

 

 

 

 

XII. CALENDÁRIO DO CONCURSO 

 

Anúncio do concurso e publicação do Regulamento até 31 de Julho 2015 

Pedidos de Esclarecimento     até 14 de Agosto 2015 

Respostas aos Pedidos de Esclarecimento   até 25 de Agosto 2015 

Entrega de candidaturas     até 14 de Setembro 2015 

Anúncio dos resultados do trabalho do Júri   até 25 de Setembro 2015 

Anúncio da equipa vencedora    até 15 de Outubro 2015 


