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Normas para Preparação dos Artigos:
O trabalho, que constituirá capítulo do livro, deverá conter cerca de 20 páginas e seguir
as normas gerais que se seguem:
1- Título claro e conciso, letra maiúscula;
2- Linha;
3- Autores centralizados, em minúscula;
4- Linha;
5- Filiação institucional completa, endereço, CEP, ee-mail
mail na ordem dos autores, usando
números indicativos em sobrescrito. Ex: 1 biruta@bobmail.com;
6- Resumo. Palavras-chave
chave (quatro);
7- Abstract. Key-words (quatro);

8- Salvo no que respeita a artigos de reflexão e/ou opinião, o corpo do artigo deve ser
preferencialmente constituído por Introdução, Material e métodos, Resultados,
Discussão, Conclusões, Agradecimentos, Referências bibliográficas. No que respeita à
forma do artigo devem ser seguidas as restantes normas, independentemente do tipo de
artigo (científico, de reflexão, de opinião…).
Autores: Devem utilizar-se os nomes pelos quais os autores são conhecidos nos meios
científicos, indicando as respectivas filiações e endereços. No caso de haver vários
autores deve ser indicado qual é o autor que serve de interlocutor (corresponding author).
Língua: São aceites artigos redigidos em português.
Resumos: O artigo deve incluir dois resumos, um em português e outro em inglês, com o
máximo de 500 palavras.
Texto: Times New Roman 12, justificado. Espaçamento: duplo. Margens: 2,5 cm, papel
A4.
Figuras: Devem ser enviadas em arquivos separados com a respectiva identificação. As
legendas, claras e concisas, com a numeração das figuras, devem ser enviadas em folha
autónoma no final do texto do artigo. O texto do artigo deve identificar o local onde se
pretende que a figura seja inserida. As figuras devem ser enviadas em formato JPEG. de
boa qualidade e resolução (mínimo de 300 dpi).
Tabelas e quadros: Devem ser apresentadas em arquivos separados com a respectiva
identificação. As legendas, com a respectiva numeração (em caracteres romanos), devem
ser enviadas em folha autónoma no final do texto do artigo. O texto do artigo deve
identificar o local onde se pretende que a tabela ou quadro seja inserida.
Unidades: Deve ser utilizado o Sistema Internacional de Unidades (SI). Não deve haver
espaço entre os algarismos e a abreviatura das unidades.
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(não publicado).
- Internet – livros electrónicos (e-books):

DIAS, J.A. 2004. A Conquista do Planeta Azul: o início do reconhecimento do oceano e
do mundo. (Versão Preliminar). http://w3.ualg.pt/~jdias /JAD/e_b_CPAzul.html. Faro,
Portugal.
- Internet – artigos de revistas electrónicas (e-papers):
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- Internet – relatórios electrónicos (e-reports):
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Ambiente,
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Lisboa,
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- Internet –sem autor identificado em portais electrónicos (web sites):

Instituto de Meteorologia (s/d) – Extremos Climatológicos. Instituto de Meteorologia ,
Lisboa, Portugal. In: http://www.meteo.pt/pt/oclima/extremos (acesso: Abril 2008)
Algumas sugestões para estruturação dos artigos.
Título - Deve ser explicativo e sucinto. Deve ser apresentado em maiúsculas.
Resumo – Deve, de forma sucinta (máximo: 500 palavras), apresentar o trabalho realizado
e as suas motivações, os métodos utilizados, e as principais conclusões. Deve ser seguido
de um Abstract em inglês, precedido do respectivo título em inglês.
Introdução - Deve incluir breve descrição do problema, abordagens pretéritas, hipóteses
e objectivos.
Material e Métodos – Deve descrever, com o pormenor necessário, os materiais utilizados
e os métodos que foram adoptados. Como é óbvio, devem ter estreita relação com os
objectivos e com as conclusões. Deve ser evitada a descrição de trabalhos efectuados e
materiais utilizados que não forneceram resultados relevantes para os objectivos
prosseguidos.
Resultados e Discussão - Podem ser apresentados separadamente ou em conjunto, tendo
sempre como base os objectivos expressos.
Conclusões - Devem reflectir os objectivos propostos e ter elevada estruturação.
Figuras – Devem ter elevada qualidade gráfica, ser de fácil leitura e essenciais para
compreensão ou ilustração do artigo. A legenda, sucinta, deve ser auto-explicativa.

Tabelas – Devem ser essenciais para compreensão ou ilustração do artigo. É de evitar ao
máximo a utilização de tabelas extensas. A legenda, sucinta, deve ser esclarecedora do
conteúdo da tabela.
Agradecimentos – Devem ser bastante sucintos.
Referências Bibliográficas – Devem ser formatadas de acordo com as normas de
publicação. Todas (e apenas essas) as referências bibliográficas utilizadas no texto devem
constar da listagem bibliográfica final. Forma de as inserir no texto:
Um Autor - … eventos catalogados no estudo de ALBUQUERQUE (2013); O teste
estatístico de Mann-Kendall (MANN, 1945; KENDALL, 1975) revelou…
Dois Autores - … segundo classificação de WRIGHT & SHORT (1984); …utilizado o
método do polígono de mudança (SMITH & ROMLEY, 2012)
Mais de dois autores - … desencadeando mudanças morfológicas potencialmente rápidas
(KARUNARATHNA et al., 2014); ... segundo ESTEVES et al. (2003) apresentou ventos
de 45 Km/h…
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