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Indicações aos autores 

Aquando do envio do artigo, o autor deve identificar-se com uma pequena nota curricular. 

Os artigos a submeter devem ser enviados por via eletrónica em formato Word. Devem ser 
escritos em português, inglês ou castelhano. 

O artigo pode ter a extensão máxima (indicativa) de 10.000 palavras. 

O artigo deve conter os seguintes elementos: 

- Identificação do autor, da sua atividade profissional e da instituição ou instituições 
onde a exerce; 

- Título na língua do artigo e em inglês; 
- Resumo/abstract na língua do artigo e em inglês, com a extensão máxima de 250 

palavras; 
- Palavras-chave (máximo 7) na língua do artigo e em inglês; 
- Sumário contendo as divisões e subdivisões do texto; 
- Lista final da bibliografia citada; 
- Lista final da jurisprudência citada. 

A divisão do texto deve ser feita com recurso à numeração romana (I, II, III…). Cada número 
romano pode ser subdividido em números (1, 2, 3 …), os números em subnúmeros (1.1, 1.2, 
1.3 …) e estes em alíneas [a), b), c) …]. 

Cada número romano deve vir obrigatoriamente acompanhado de um título a negrito. Sempre 
que possível, deve acontecer o mesmo nas restantes subdivisões. 

O sistema de citação a utilizar será o de autor-data. Assim, o artigo não deve conter notas de 
referência bibliográfica. Estas referências deverão ser introduzidas no próprio texto, entre 
parêntesis, limitando-se à indicação do nome do autor, seguida do ano de publicação da obra 
citada e da página ou páginas em questão. 

O artigo pode conter notas de rodapé que sejam de discussão ou remissivas. 

A bibliografia final deve ser construída de tal modo que após o nome do autor apareça em 
evidência o ano da publicação da obra. Sempre que possível, a referência bibliográfica deve 
incluir também a indicação do ano da primeira edição da obra. 

 


