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A “Sollicitare” é a revista institucional da Ordem dos Solicitadores
e dos Agentes de Execução.
A reserva de publicidade e a sua contratação a publicar pelo Editor pressupõem o conhecimento
e a aceitação integral pelo Anunciante e/ou pelo seu representante das presentes Condições
Gerais. Para resolução de qualquer litígio emergente da contratação de publicidade, que as
partes não resolvam amigavelmente, será competente o foro da Comarca de Lisboa, com
renúncia expressa a qualquer outro.
Condições Gerais
O editor reserva o direito de rejeitar publicidade que não se enquadre na orientação da revista
e adiar, ou suspender, qualquer anúncio quer por falta de espaço, quer por razões técnicas.
A colocação da publicidade é sujeita às conveniências de paginação e a localização dos
anúncios será fixada pelo editor, de acordo com as suas possibilidades técnicas, dando sempre
conhecimento prévio de tal facto ao anunciante.
Qualquer erro ou omissão será sempre compensado com a repetição do respetivo anúncio.
PERIODICIDADE: Três vezes por ano.
PREÇO DE CAPA: 2,5€
RESERVA DE PUBLICIDADE: Até 3 semanas antes da data de saída, através de Ordem de
Publicidade, ou outro meio escrito.
MATERIAIS PARA INSERÇÃO: São por conta e responsabilidade do anunciante. Os originais para
publicação deverão respeitar as especificações técnicas inscritas na página seguinte.
DATA DE FECHO DE PUBLICIDADE: A entrega dos materiais para inserção deve ser feita com a
antecedência de 3 semanas sobre a data de saída da revista.
ANULAÇÃO DE RESERVAS: A anulação só será aceite se for comunicada por escrito com, no
mínimo, de 1 mês de antecedência sobre a data de saída da revista.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias a contar da data de lançamento da revista.
ENCARTES: É necessária a entrega de um exemplar para prévia aprovação pelo editor, com 1
mês de antecedência em relação à data de saída. A confirmação do número de exemplares
para cada edição deverá ser feita até 15 dias úteis antes da data de saída.
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Página inteira
210x280mm
+ 3mm de margem
de corte.

Meia Página dupla
420x135mm
+ 3mm de margem de corte.

Dupla página
420x280mm
+ 3mm de margem de corte.

1/4 Página
82,5x114mm
+ 3mm de margem
de corte.

Meia Página ao baixo
210x135mm
+ 3mm de margem
de corte.

Meia Página ao alto
102,5x280mm
+ 3mm de margem de corte.

Especificações Técnicas
Página inteira
210 mm (largura) x 280 mm (altura)
mais 3 mm de margem de corte
Dupla página
420 mm (largura) x 280 mm (altura)
mais 3 mm de margem de corte
Meia Página dupla
420 mm (largura) x 135 mm (altura)
mais 3 mm de margem de corte
Meia Página ao baixo
210 mm (largura) x 135 mm (altura)
mais 3 mm de margem de corte
Meia Página ao alto
102,5 mm (largura) x 280 mm (altura)
mais 3 mm de margem de corte
1/4 Página
82,5 mm (largura) x 114 mm (altura)
mais 3 mm de margem de corte

Os ficheiros devem ter resolução de impressão.
Objetos e imagens em CMYK.
Fontes embebidas.
Resolução das imagens a 300dpi.
Formatos possíveis: PDF, EPS, TIFF, JPG.
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Tiragem da revista: 9 000 exemplares
A revista é expedida via CTT para todos os solicitadores, agentes de execução e estagiários.
A revista é ainda enviada a diversas entidades: Presidência da República, Ministérios, Procuradoria-Geral da República, Tribunais, Institutos e Direções-Gerais, Ordens Profissionais, Câmaras
Municipais, Conservatórias, Cartórios Notariais, Lojas do Cidadão e Serviços de Finanças.

Tabela de publicidade:
€ 2 999
Dupla de Abertura (verso capa e página 1)
€ 2 499
Primeira Dupla (seguinte a dupla de abertura)
Página Dupla
€ 2 149
Meia Página Dupla
€ 1 359
Página ímpar
€ 1 399
Página par
€ 1 199
Meia Página Alto/Baixo ímpar
€ 799
Meia Página Alto/Baixo par
€ 699
1/4 Página ímpar
€ 449
1/4 Página par
€ 374
Contracapa
€ 2 499
Verso de Capa
€ 1 649
Verso de Contracapa
€ 1 499
Encartes, subscrição de publicidade em mais do que um número e outras opções – a negociar
de acordo com o caso
Aos preços de tabela acresce o IVA à taxa legal em vigor.

Contactos:
Gabinete de Comunicação e Relações Externas
Gabinete
de Comunicação e Protocolo
da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução
da
Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução
imprensa@solicitador.net
Tel. 213 894 200

Rua Artilharia 1, n.º 63
1250-038 Lisboa – Portugal
Telefone 213 894 200
Fax 213 534 870
E-mail: geral@osae.pt
www.osae.pt

