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NORMAS PARA A SUBMISSÃO DE COMUNICAÇÕES  

PROPOSTAS A INTEGRAR A EDIÇÃO 
 
 
1. Comunicações  
Todos os autores que pretenderem submeter comunicação deverão enviar o texto completo à organização 
do Congresso, até ao dia 141 de outubro 2013 – data não prorrogável. O texto deverá ser enviado, via site do 
Congresso http://www.congresso.cne-escutismo.pt/comunicacao.php, através do formulário 
disponibilizado. 
 
1.2. Temas das Comunicações  
As comunicações terão que ser relativas: 
- ao Tema do Congresso, relacionando-o (ou não) com as dimensões e a atualidade da Associação, como do 

país/mundo; 
- e/ou, às Dimensões Temáticas definidas, a partir do qual o Congresso desenvolver-se-á; 
- e/ou a um Tema ou aos diferentes Temas de cada um dos três painéis, que constituem o Congresso; 
- e/ou, a um Subtema ou vários, de um Painel do Congresso; 
- e/ou, a um Projeto Local ou Prática Regional ou Localmente desenvolvida (em curso ou já dinamizada), que 

se enquadre nestes âmbitos, e possa ser considerada como inovadora. 
 

[para mais informação ver documento anexo, relativo a “Comunicações”] 
 
 

2. Formatação do texto   
O texto deverá ser remetido no duplo formato Word (*.doc/*.docx) e *.pdf. Os ficheiros deverão vir 
identificados com o apelido do autor (ou o apelido do primeiro autor se o texto for em coautoria) + região de 
origem. Ex. COSTA.Évora 
 
2.1. Estrutura, organização e formatação do texto  
O trabalho completo deverá estar em consonância com as presentes normas, assim como com a informação 
contida no anexo “Comunicações”, subordinando-se aos temas possíveis e objetivos do Congresso, como 
conter o mesmo título indicado no formulário de submissão da comunicação. 
 
A paginação do texto deverá seguir os seguintes critérios de formatação2:  
a) O artigo deverá ter dimensão de 12 000 caracteres (espaços incluídos), não ultrapassando na integra um 

total de 4 páginas. 
b) O espaçamento entre linhas deverá ser simples (1,0);  

                                                             
1 A data inicial de 01 de outubro.2013, foi alargada para permitir uma maior adesão, reconhecendo o atraso na 

disponibilização do recurso online para submissão da comunicação/artigo. 
2 Aconselha-se os seguintes critérios de formatação, para facilitar a uniformidade e simplificar o trabalho de preparação 

da edição. Em caso de dificuldade, os serviços gráficos converterão o documento, excetuando-se o critério da 
limitação de caracteres no corpo de texto/artigo e resumo. 
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c) As margens serão: Direita 2,0 cm; Esquerda 2,0 cm; Superior 2,0 cm; Inferior 2,0 cm.  
d) A fonte a adotar em todo o corpo do texto será a “Times New Roman”, tamanho 12 pontos. As notas de 

rodapé deverão ser numeradas sequencialmente e reduzir-se ao estritamente necessário.  
e) O título deverá ser apresentado na parte superior da primeira página, centrado e a negrito (bold), fonte 

“Times New Roman”, tamanho 14.  
f) Os nomes dos autores e coautores deverão ser apresentados uma (1) linha em branco abaixo do título, 

centrados.  
g) Uma linha abaixo do nome deverá surgir o Agrupamento/Núcleo/Região de pertença (estrutura que 

integra), assim como o endereço eletrónico (email).  
h) Três linhas após o nome deverá aparecer o resumo do artigo limitado ao máximo de 500 caracteres 

(espaços incluídos). O alinhamento deste resumo deverá ser justificado, fonte “Times New Roman”, 
tamanho 10.  

i) Na linha a seguir ao resumo os autores deverão indicar até três (3) palavras-chave.  
J) Os títulos e subtitulos das secções do texto (tópicos) deverão estar alinhados à esquerda, em negrito 

(bold) e fonte “Times New Roman”, tamanho 12. Deixar uma linha em branco antes e uma depois.  
k) Os parágrafos do corpo do texto começarão na primeira linha com um avanço da esquerda de 1,5 cm. O 

texto deverá ter um alinhamento justificado e sem espaçamento entre parágrafos.  
l) Citações até 40 palavras deverão surgir na continuidade do texto entre aspas duplas (“”). As citações com 

mais de 40 palavras deverão ser destacadas num bloco de texto sem aspas, com um avanço da esquerda 
de 1,5 cm, “Times New Roman”, tamanho 11. Deixar uma linha antes e uma linha depois.  

m) Figuras, tabelas e imagens: deverão aparecer centradas no corpo do texto e numeradas. Os respetivos 
títulos deverão aparecer em cima, enquanto a fonte deverá aparecer em baixo. Estes elementos deverão 
aparecer o mais próximo possível do texto onde se referenciam. Deve-se deixar uma linha em branco 
antes e depois destes elementos.  

 
2.3. Normas para referenciação  
A Comissão Organizadora e Científica seguirá de perto as normas APA (6ª Ed, 2010). 
 
Outras dúvidas sobre as normas APA poderão ser retiradas em www.apastyle.org.  
 
3. Informações Importantes:  
1. A Comissão Científica poderá vir a solicitar aos autores, num prazo muito reduzido, a adequação do texto 

final às normas de formatação propostas.  
2. A publicação do texto completo depende, em última instância, da aprovação por parte da Comissão 

Científica.  
 

A Comissão Executiva 

04.Agosto.2013 
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