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“LAGOS – Revista Municipal” 

- Estatuto editorial - 

 

Identificação 

A “LAGOS – Revista Municipal” é uma publicação periódica autárquica, de âmbito institucional e 

expansão local, editada pelo Município de Lagos através do seu Serviço de Comunicação, que alia a 

função informativa à função promocional das atividades dos seus órgãos. Adotando uma periodicidade 

quadrimestral e um número de páginas variável, tem uma edição online e uma edição impressa de seis 

mil e quinhentos exemplares distribuídos na área do concelho, em parte por correio endereçado, 

utilizando uma base de dados de contactos previamente definida e atualizável, assim como 

disponibilizada presencialmente através dos locais de atendimento ao público do Município e outros 

balcões (de organismos públicos e privados) onde a publicação seja aceite. A 

distribuição/disponibilização é gratuita. Para a sua produção e distribuição, o Município permite-se 

recorrer à contratação de serviços externos, sempre que os recursos internos se afigurem inadequados 

ou insuficientes para garantir a sua edição, respeitando as normas vigentes em matéria de contratação 

pública. A preocupação ambiental está presente na escolha do tipo de papel. 

Enquadramento e finalidade 

A necessidade de criação deste órgão de comunicação tem o seu fundamento nas atribuições do 

Município previstas na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, segundo as quais é competência da Câmara 

Municipal “promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra natureza, 

que salvaguardem e perpetuem a história do município” (art.º 33.º, n.º 1, alínea zz)), e competência 

do(a) Presidente da Câmara “promover a publicação das decisões ou deliberações previstas no artigo 

56.º” (art.º 35.º, n.º 1, alínea t)). Esta publicação de comunicação institucional visa, igualmente, 

concretizar o eixo e o objetivo estratégico definidos em Grandes Opções do Plano para 2018 “Lagos 

mais próxima das pessoas - Melhorar a Comunicação com o Cidadão”, assim como combater a 

infoexclusão decorrente do uso exclusivo de meios de comunicação digital e eletrónica face à 

existência de vários níveis de literacia digital. 

 



 

Temática 

A “LAGOS – Revista Municipal” disponibiliza informação de interesse público sobre a atividade do 

Município, dos seus órgãos e serviços, bem como sobre iniciativas promovidas pelas demais autarquias 

do concelho (Freguesias), podendo ainda abordar a atividade de entidades suas participadas (ex. Lagos 

em Forma, Gestão Desportiva, E.M.,S.A.; Terras do Infante - Associação de Municípios) e/ou apoiadas 

(ex. associações locais; agrupamentos escolares), assim como outras entidades, projetos e iniciativas 

que gerem impacto no território concelhio e tenham alguma relação com a esfera de atribuições e 

competências do Município. A valorização e divulgação da identidade histórico-cultural do concelho, 

das suas gentes, património e tradições serão também objeto de tratamento nesta publicação. 

Orientação e tratamento editorial 

A redação da “LAGOS – Revista Municipal” é orientada por critérios de rigor e veracidade, procurando 

corresponder ao interesse público, norteando-se ainda, na seleção dos conteúdos de cada edição, por 

critérios de atualidade e representatividade. Essa função informativa será complementada por uma 

abordagem de caráter pedagógico de outros temas, a tratar de forma mais desenvolvida, visando, 

nomeadamente, objetivos de sensibilização.  

A Direção Editorial compromete-se a respeitar as disposições constantes na “Diretiva 1/2008 sobre 

publicações periódicas autárquicas” emitida pelo Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social (ERC), no que concerne ao cumprimento dos princípios gerais do Direito, do 

regime constitucional da liberdade de expressão e demais direitos fundamentais reconhecidos na 

Constituição da República Portuguesa, assim como a respeitar os direitos e deveres previstos na Lei de 

Imprensa aplicáveis à natureza desta publicação. No respeito pelo princípio do pluralismo e do 

equilíbrio de tratamento entre as várias forças políticas presentes nos órgãos municipais, está 

destinado um espaço editorial dedicado à intervenção das mesmas.  

A Direção Editorial é soberana nas suas decisões sobre os conteúdos considerados relevantes para 

publicação, reservando-se ao direito de ordenar, interpretar e relacionar factos e acontecimentos. Os 

redatores da “LAGOS – Revista Municipal” comprometem-se a respeitar a ética do funcionalismo 

público a que estão obrigados, cumprindo as orientações definidas neste Estatuto Editorial e pela sua 

Direção. Todos os textos e imagens publicados na Revista que não se encontrem assinados são da 

autoria da sua equipa de redação e da responsabilidade da sua Direção editorial. A revista integra nas 

suas edições um texto Editorial, da autoria e assinado pela Presidente da Câmara Municipal, sobre um 

ou mais temas à sua escolha, onde assume o direito de emitir opinião própria. 


