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“REGRESSO À CASA” 

 
Concurso para a selecção da REDACÇÃO e  

CONSELHO EDITORIAL do JORNAL ARQUITECTOS 
 

BASES 
CONTRATUAIS 

 

 

 

 

 
 
Entre: 

 

Ordem dos Arquitectos, pessoa colectiva número 500 802 025, com Sede na Tra-

vessa do Carvalho, 21-25, 1249-003 Lisboa, neste acto representada pelo Arquitecto 

João Santa-Rita Fernandes, portador do bilhete de identidade n.º .........................., 

na qualidade de Presidente do Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Arqui-

tectos, com poderes para o acto, adiante também designada abreviadamente por 

“primeira contraente”; 

 

E 

 

.......................................................................................................................................

............................................................, com poderes para o acto, adiante também 

designado/a abreviadamente por “segundo/a contraente”; 
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Considerando que: 

 

 

a.  o projecto “Jornal Arquitectos” (adiante 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 for-

mato papel, com o objectivo de ampliar a interacção entre editores e leitores; 

uma publicação anual em suporte papel que compila uma selecção, da res-

ponsabilidade dos editores, de materiais publicados na plataforma digital; e um 

programa de debates gravados em vídeo que fazem parte das publicações 

digitais;sede do JA é no edifício da Sede Nacional da OA, na Travessa do Car-

valho 23, em Lisboa; 

 

b.  foi lançado, pela Ordem dos Arquitectos, um concurso aberto aos seus 

membros para a selecção da equipa redactorial e de membros que integrem o 

Conselho Editorial do JA, para o triénio de 2015-2017, de acordo com o res-

pectivo Regulamento junto como anexo 1; 

 

c.  por deliberação do Conselho Directivo Nacional, de ........ de .............. de 

2015, foi aprovada a proposta apresentada pela candidatura do/a segundo/a 

contraente e junta como anexo 2, da qual é responsável o/a Exmo/a Sr./a 

Arquitecto/a ............................. 

 

 

É mutuamente acordado e livremente aceite o presente Contrato entre os con-

traentes, que se regerá pelas seguintes cláusulas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 
O/A segundo/a contraente obriga-se a editar, anualmente  

 

- quatro edições digitais (Abril, Junho, Outubro e Dezembro) 

 

- uma edição impressa (Outubro) 

 

- três debates (Fevereiro, Maio e Setembro)  

 

- e a dinamização do Fórum Digital. 

 

 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 
1) O desenvolvimento e concretização do objecto do presente contrato serão asse-

gurados por uma equipa redactorial composta pelos membros elencados no Anexo 

5. 

 

2) A composição da equipa editorial poderá ser alterada pelo/a segundo/a con-

traente nos termos definidos no Regulamento do Concurso, junto como Anexo 1. 

 

3) Qualquer alteração à composição da equipa redactorial deverá ser de imediato 

comunicada à Comissão Executiva do Conselho Directivo Nacional da Ordem dos 

Arquitectos (CDN). 

 

4) A equipa redactorial tem autonomia para ajustar os conteúdos do JA, desde que 

não desvirtuem os princípios que orientaram a candidatura apresentada e vencedora 

do Concurso, sem necessidade de o comunicar ao CDN. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
1) No âmbito da execução do presente contrato, incumbe à primeira contraente: 

 

a. Assegurar a produção do projecto editorial, designadamente na adjudicação 

dos serviços a contratar e respectivo pagamento atempado, em termos de 

manutenção técnica da plataforma digital e impressão, embalagem e dis-

tribuição da edição impressa do JA;  

 

b.  Garantir o acompanhamento da secção de índole política ou associativa e 

entregar, dentro dos prazos estipulados no calendário de produção, os textos 

finais; 

 

c. Angariar a publicidade de acordo com os modelos propostos pelo/a segundo/a 

contraente para os diversos suportes do projecto editorial; 

 

d. Prestar apoio administrativo à segunda contraente, assegurado pela 

tesouraria do CDN; 

 

e. Proceder ao pagamento atempado dos honorários devidos ao/à segundo/a 

contraente, de acordo com o anexo 3. 

 

 
2) Constituem obrigações do/a segundo/a contraente: 

 

a. Definir a estratégia editorial, a programação e conteúdos de cada edição e, 

bem assim, a linha gráfica dos suportes do JA; 

 

b. Respeitar os prazos de calendarização estabelecidos no anexo 4; 

 

c. Garantir a actualização, em termos de conteúdos, da plataforma electrónica, 

carregando textos e imagens e dinamizando o fórum; 
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d. Agilizar o seu trabalho com o dos serviços do CDN; 

 

e. Prestar as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados pela 

Comissão Executiva do CDN; 

 

f. Guardar sigilo quanto às informações ou factos de que tenha conhecimento 

pelo exercício das suas funções e abster-se de fazer qualquer referência, 

expressa ou tácita, no JA à marca “…………………..”; 

 

g. Gerir a caixa de correio electrónico ja@ordemdosarquitectos.pt; 

 

 

 

CLÁUSULA QUARTA 
Sem prejuízo dos deveres contidos no número 2 da cláusula terceira, o/a segundo/a 

contraente exerce as actividades a que se obrigou por força do presente contrato 

com independência técnica e hierárquica, sem qualquer subordinação jurídica, uti-

lizando instalações e instrumentos próprios e sem sujeição a quaisquer horários. 

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA 
1) Como contrapartida dos serviços prestados e identificados na cláusula primeira, a 

primeira contraente pagará ao/à segundo/a contraente e aos membros da equipa 

redactorial expressamente indicados pelo/a segundo/a contraente os honorários 

descritos no anexo 3, apenas podendo ser ultrapassados os valores ali previstos 

caso tenha sido obtida prévia autorização da primeira contraente; 

 

2) 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. 
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CLÁUSULA SEXTA 
1) Por cada dia de atraso (dia de calendário) verificado em relação aos prazos par-

celares para a disponibilização de cada edição JA, que deve ocorrer de acordo com 

a calendarização estipulada no anexo 4, a primeira contraente aplicará ao/à 

segundo/a contraente uma multa de 2% (dois por cento) e 1% (um por cento) do 

valor dos honorários correspondentes à edição em causa, no caso de o atraso ser 

superior a 5 dias de calendário ou inferior respectivamente. 

 

2) A aplicação das multas efectuar-se-á mediante dedução do respectivo valor na 

factura relativa à fase em curso e/ou fases seguintes dos trabalhos. 

 

3) A aplicação das penalidades previstas nos números anteriores não prejudica o 

exercício pela primeira contraente do direito à indemnização pelos prejuízos que o 

incumprimento do contrato lhe causar. 

 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 
1) O presente contrato tem o seu início de vigência em 15 de Outubro de 2015 e 

vigorará até Dezembro de 2017, correspondente ao período de tempo necessário à 

edição do projecto editorial JA estipulado neste contrato. 

 

2) O incumprimento, por qualquer das partes, dos deveres resultantes do presente 

contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte o direito de rescindir o 

contrato, mediante prévia notificação escrita. 

 

3) Em caso de inviabilidade económica do JA, nomeadamente no caso de o valor da 

facturação em publicidade e encartes ser inferior aos montantes pagos a título de 

honorários tal como previsto neste contrato, acrescidos dos custos de produção grá-

fica, a primeira contraente poderá rescindir o presente contrato sendo o/a segundo/a 

contraente ressarcido/a com o pagamento dos honorários respectivos aos custos 
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efectivamente suportados e demonstrados relativos a ‘’Redacção’’, ‘’Conteúdos’’ e 

‘’Design’’ da edição em preparação. 

 

4) O/A segundo/a contraente, mediante justificação cabal, poderá rescindir o pre-

sente contrato sendo ressarcido/a com o pagamento dos honorários respectivos aos 

custos efectivamente suportados e demonstrados relativos a ‘’Redacção’’, ‘’Con-

teúdos’’ e ‘’Design’’ do número em preparação. 

 

5) A utilização de conteúdos editoriais produzidos no âmbito deste contrato que, por 

razão da sua rescisão, tenham sido pagos e não publicados, só poderá ser feita com 

acordo expresso do/a segundo/a contraente. 

 

 

 

CLÁUSULA OITAVA 
Os seguintes documentos deverão ser considerados como formando parte 

integrante do presente contrato: 

 Anexo 1: Regulamento do Concurso 

 Anexo 2: Proposta apresentada pela candidatura vencedora 

 Anexo 3: Estimativa orçamental global /ano 

 Anexo 4: Calendário para a prestação de serviços * 

 Anexo 5: Composição da equipa editorial * 

 

O presente contrato de prestação de serviços é feito em duplicado, ficando o original 

na posse da primeira contraente e o duplicado na posse do/a segundo/a contraente. 

 

 

Lisboa, 15 de Outubro de 2015 

 

 A Primeira contraente,   O/A Segundo/a contraente, 

 

 

* Decorrente da proposta apresentada pela candidatura vencedora 
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ANEXO 3 
ESTIMATIVA ORÇAMENTAL GLOBAL / ANO  
 

REDACÇÃO 

Editor principal      

Áreas editoriais       

         15.000,00 euros 

 

CONTEÚDOS 

Edição e tradução de textos   

Edição de vídeo 

Gestão de conteúdos           

         15.000,00 euros 

 

DESIGN 

Concepção geral projecto     

Web design       

Paginação JA                 

            10.000,00 euros 

 

OUTRAS DESPESAS 

 Gestão executiva OA 

 Produção conferências 

 Manutenção técnica da plataforma digital     

 Impressão JA      

 Distribuição      

         40.000,00 euros 

 

              ( 80.000,00 euros)
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ANEXO 4 

CALENDÁRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
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ANEXO 5 

COMPOSIÇÃO DA EQUIPA REDACTORIAL  
 


