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Informação para autores de artigos para Livro de Atas
Língua de apresentação dos textos: português, inglês ou espanhol
Cada artigo não deverá exceder as 15 páginas (já incluindo a bibliografia e anexos) e deve obedecer
às seguintes indicações:
•

tabelas e figuras referenciados e apresentados ao longo do texto;

•

referências bibliográficas de acordo com o sistema autor/data (apelido, ano: página - citação
formal) - (apelido, ano – citação conceptual);

•

bibliografia no final do texto apresentada por ordem alfabética do apelido do 1º autor.

ESTRUTURA DO ARTIGO
Título:
Times New Roman, 12, bold, centrado, espaço e meio entre linhas, 30 pontos antes e 18
depois do parágrafo (Estilo Título Artigo no template).
Autor(s) / Instituição(ões) / E-mail(s):
Times New Roman, 10, itálico, alinhado à direita, espaçamento simples, 0pt antes e depois
(Estilo Autor no template).
Resumo:
Título com o texto “Resumo” em Times New Roman, 12, bold, centrado, espaço e meio
entre
linhas,
24
pontos
antes
e
12
depois
do
parágrafo.
O texto do resumo deverá ter até 300 palavras, formatado com Times New Roman, 9,
justificado, espaçamento simples, 0pt antes e depois dos parágrafos (Estilo Resumo no
template).

Palavras Chave:
As Palavras chave devem ser identificadas com “Palavras chave:”, em bold, dependendo
do texto ser em português ou inglês. Todo o parágrafo deve ser formatado com Times New
Roman, 9, espaçamento simples, 18 pt antes e 12 pt depois do parágrafo (Estilo
“Keywords” do template).
Abstract e Keywords:
Os documentos escritos em português ou espanhol devem ter uma versão em inglês do
resumo e das palavras chave.
Secções do Artigo:
Para além do resumo, o artigo deverá conter: introdução, desenvolvimento, conclusão e
bibliografia; o desenvolvimento deverá ser composto pelas secções que o autor considerar
relevantes em que os títulos, à semelhança da introdução e conclusão, são colocados em
linha autónoma, serão formatados com Times New Roman, 12, bold, espaçamento simples
entre linha, 6 pt antes e depois do parágrafo, não sendo numerados (Estilo Secção do
template).
Texto das secções:
O texto deve ser formatado com Times New Roman, 12, justificado, 1,5 entre linhas e 6pt
antes dos parágrafos (Estilo Normal no template).
Bibliografia:
A bibliografia deve ser formatada com Times New Roman, 10, justificado, espaçamento
simples, 3pt antes e depois dos parágrafos, avanço pendente das linhas após a primeira
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(Estilo Bibliografia do template).
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