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VI JORNADAS APG  

“A Geologia como fator de competitividade e 

desenvolvimento económico” 

Instruções aos Autores 

 

1. Envio do artigo/ resumo alargado 

O artigo/ resumo alargado deverá conter os seguintes ficheiros: 

a) Manuscrito (Documento Word) que deverá incluir as seguintes partes: i) Título, Autor, 

Afiliação e endereço de e-mail, Resumo e Palavras-Chave; ii) Texto principal; iii) 

Agradecimentos (se aplicável); iv) Bibliografia; 

b) Legendas das Figuras e Tabelas (Documento Word); 

c) Figuras enviadas em ficheiros JPEG ou TIFF à parte com resolução de pelo menos 

300 dpi (não inseridas no manuscrito); 

d) Tabelas enviadas à parte num Documento Word; 

 

2. Informação adicional 

a) O artigo/ resumo alargado não deverá exceder as 4 páginas. 

b) O artigo/ resumo alargado deverá incluir numeração de páginas. 

c) O artigo/ resumo alargado deverá ser preparado usando o tipo de letra Century 

Gothic 10 e dactilografados a dois espaços, coluna única, formato de papel A4. 

d) O artigo/ resumo alargado deve conter palavras-chave a seguir ao resumo.  

 

3. Preparação do Manuscrito 

a) A primeira página do manuscrito deverá conter o título do artigo/ resumo alargado 

em tamanho 14, o nome do autor em tamanho 10, a afiliação do autor com 

endereço de e-mail em tamanho 9, o resumo seguido de palavras-chave, em 

tamanho 10. 

b) O texto principal, em tamanho 10, deverá seguir-se e poderá ser dividido em 

secções. 

c) Os agradecimentos (se aplicável) deverão seguir o texto principal e deverão ser 

reunidos numa secção denominada por Agradecimentos. 
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d) Todas as referências citadas no texto deverão ser organizadas por ordem alfabética 

no fim do texto (a seguir aos agradecimentos) e deverão estar numa secção 

denominada Bibliografia.  

No texto, as referências deverão ser citadas pelo(s) nome(s) do(s) autor(es), e pela 

data da edição (entre parêntesis) como os exemplos seguintes: 

Dias & Cabral (1989) 

Cabral (1995)  

(Cunha, 1987, 1992, 1996) 

(Raposo, 1987, 1995a, 1995b; Cunha et al., 2008; Oosterbeck et al., 2010). 

 

As referências a livros devem mencionar o(s) nome(s) do(s) autor(es), seguido da data 

de publicação, o título da obra em itálico, entidade editora, local de publicação e 

paginação. As referências a artigos devem mencionar o(s) nome(s) do(s) autor(es), 

seguido da data de publicação (entre parêntesis), o título do artigo, o título do 

periódico em itálico, o volume, o número ou fascículo e a paginação.  

 

Exemplos: 

Cunha, P. P., 1987. Evolução tectono-sedimentar terciária da região de Sarzedas 

(Portugal). Comun. Serv. Geol. Portugal, Lisboa, 73(1/2): 67-84. 

Cunha, P. P., Martins, A. A., Huot, S., Murray, A. & Raposo, L., 2008. Dating the Tejo river 

lower terraces in the Ródão area (Portugal) to assess the role of tectonics and uplift. 

Geomorphology, 102: 43– 54. 

Reis, R. Pena dos & Cunha, P.P., 1989. Comparación de los rellenos terciarios en dos 

regiones del borde occidental del Macizo Hespérico (Portugal Central). 

Paleogeografía de la Meseta norte durante el Terciario. (C.J. Dabrio, Editor), Stv. 

Geol. Salman., Ediciones Univ. Salamanca, vol. esp. 5: 253-272. 

Ribeiro, O., Teixeira, C. & Ferreira, C. R., 1967. Carta Geológica de Portugal na 

escala1/50.000 (folha 24D – Castelo Branco) e respectiva notícia explicativa. Serv. 

Geol. de Portugal, Lisboa, 24 p.  

Romão, J., 2000. Estudo tectono-estratigráfico de um segmento do bordo SW da Zona 

Centro-Ibérica (ZCI) e suas relações com a Zona Ossa-Morena (ZOM). Diss. 

Doutoramento, Univ. Lisboa, 322 p.  

 

e) Todas as ilustrações deverão ser designadas figuras. No início da frase devem ser 

referidas escritas por extenso (ex: Figura 1). Dentro da frase devem ser escritas de 

forma abreviada (ex: Fig. 1). Os anexos deverão ser mencionados no texto, referindo-

se a estes como Anexo 1, etc. 

f) Fórmulas matemáticas. As equações são geralmente introduzidas como parte de 

frases, requerendo pontuação. O autor deverá providenciar todos os símbolos a 

constar na publicação. 
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4. Ilustrações 

Todas as ilustrações (figuras, gráficos, mapas, fotos, etc…) são figuras e devem ser 

referidas como tal. As figuras deverão estar numeradas sequencialmente com 

numerais arábicos e devem ser providenciadas em ficheiros separados com resolução 

adequada para publicação (no mínimo 300 dpi) (submissão electrónica apenas) que 

não poderá exceder os 4Mb cada. 

As partes de uma figura devem estar indicadas como (a), (b), (c), etc., e devem ser 

referidas como tal nas legendas (ex: Fig. 5 – (a)), mas como a, b, c, etc. no texto (ex. 

Fig. 5d). 

 

5. Tabelas 

As tabelas devem ser enviadas num documento Word em separado. As unidades 

deverão ser referidas uma vez nas colunas ou na legenda e não ao longo da tabela. 

 

6. Legendas 

As legendas das figuras e tabelas devem ser apresentadas com espaçamento duplo e 

devem ser enviadas num documento Word em separado. 


