
Normas de Publicação 

 

Com o objetivo de uniformizar os trabalhos submetidos para apreciação e publicação, os 

artigos devem vir acompanhados de um nota bibliográfica resumida do(s) autor(es). O 

trabalho deverá obedecer às seguintes regras formais: 

• O material deve ser entregue em suporte eletrónico, preferencialmente em 

anexo de e-mail. 

• Em página separada indicar o(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es), 

afiliação e contactos (morada, email e telefone). 

• Dactilografados em página A4, em Times New Roman, corpo de letra 12, a 

espaço 1,5.  

• A página deve estar configurada com margens superior e inferior de 2,5 cm e 

as margens esquerda e direita de 3 cm. 

• Deverão ter como limite aconselhável cerca de 1.500 palavras, incluindo 

notas, bibliografia, quadros e figuras. 

• Os textos podem ser apresentados em português ou inglês. 

• As citações textuais deverão ser colocadas entre aspas e as referências 

bibliográficas integradas no texto, de acordo com o sistema de Harvard 

“apelido, data: página” (Tribe, 1990: 46). 

• Os vocábulos em língua estrangeira deverão ser formatados em itálico. 

• Quadros – designação também aplicada a tabelas – e figuras – designação 

que engloba gráficos, esquemas, fotografias, mapas e outras formas de 

representação cartográfica – deverão ser numerados de forma contínua, em 

numeração árabe. 

• Os ficheiros originais dos quadros e figuras devem ser enviados juntamente 

com o ficheiro do Word, quer sejam ficheiros de Excel, quer de outros 

programas (neste caso, devem ser gravados na extensão JPG, GIF ou PNG). 

• As titulações deverão ser apresentadas em numeração árabe. 

• As notas de rodapé serão numeradas, sem parênteses, de forma contínua, do 

princípio ao fim do artigo e apresentadas no fim do artigo. 

• As referências bibliográficas, apresentadas de forma alfabeticamente 

ordenada, no final do trabalho, deverão obedecer ao Sistema Harvard Sage: 

 



Livros 

Apelido, Nome (data). Título do livro. Local de Publicação: Editor. 

 

Capítulos de Livros 

Apelido, Nome (data). “Título do capítulo”. In Nome e Apelido (ed), Título do 

livro. Local de Publicação: Editor, páginas. 

 

Artigos de Publicações Periódicas 

Apelido, Nome (data). “Título do artigo”. Título do periódico. Volume (n.º): 

páginas. 

 

Actas de Encontros Científicos 

Apelido, Nome (data). Título da comunicação. In Título da publicação. Local de 

Publicação: Editor. 

 

Sites na Internet 

Apelido, Nome (data). Título do artigo. In Título do periódico [Em linha]. Volume, 

ano.[Consult. em ...]. Disponível em URL. 

 

Legislação 

Decreto Lei n.º... de... (data). Diário da República n.º... - ... Série. Local. 


