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1. Texto final  

Os textos finais devem ser enviados até ao dia 15 de Maio de 2019 (data não prorrogável) para 

o seguinte endereço congresso.ciais@isssp.pt  

 

2. Formatação do texto final  

1. O texto deverá ser remetido no formato Word.  

2. Os ficheiros deverão vir identificados com o nome do autor (ou do primeiro autor se for 

texto em coautoria) - ex. António Pereira. 

3. O texto poderá ser escrito numa das seguintes línguas: Português, Inglês e Espanhol. 

4. Não serão aceites os textos que não cumpram as orientações e a estrutura abaixo 

descritas. 

 

2.1. A paginação do texto deverá seguir os seguintes critérios de formatação: 

a) Dimensão máxima de 4500 palavras, aproximadamente 30.000 caracteres (espaços 

incluídos) – o Resumo e as Referências Bibliográficas deverão estar incluídos nesta 

contagem; o texto deve ter um alinhamento justificado. 

b) Resumo: mínimo de 200 palavras e máximo de 350 palavras; “Arial”, tamanho 10 

pontos; 

c) Entre 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto e vírgula; “Arial”, tamanho 10 pontos; 

d) Espaçamento entre linhas: Simples (1,0);  

e) Margens: Esquerda 3,0 cm; Direita 2,5 cm; Superior 3,0 cm; Inferior 2,5 cm. 

f) Tipo de letra para o corpo do texto: “Arial”, tamanho 11 pontos.  

g) Tipo de letra para citações destacadas no corpo do texto e notas de rodapé: “Arial”, 

tamanho 10 pontos 

h) Título do texto: “Arial”, negrito, tamanho 12 pontos, alinhamento centrado; 

i) Nomes dos autores e filiação: “Arial”, tamanho 10 pontos; alinhamento à direita; filiação 

em itálico; 

j) Tabelas, gráficos, figuras: 

a. Numerados 

b. Título em cima da tabela/gráfico/imagem 

c. Fonte em baixo tabela/gráfico/imagem 

d. Em tons de cinza/preto  

 

2.2. Normas para referenciação  

A edição do livro seguirá de perto as normas APA (6ª Ed., 2010). 
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