
Editing Rules

Artigos
Todos os textos propostos para publicação devem 
seguir as normas constantes deste documento 
e serão objeto dos processos de apreciação e de 
decisão do Conselho de Redação. Deverá remeter 
com o seu artigo e uma nota biográfica (máximo 
de 500 carateres) e o seu contato de @ ou alternati-
va. Os artigos serão sempre acompanhados por um 
resumo em português (de preferência também em 
inglês) e não pode exceder 900 carateres. No resu-
mo deve figurar o título do artigo, um conjunto de 
palavras-chave, em número não superior a 5. 
Os artigos não devem ultrapassar os 50 000 carac-
teres, incluindo notas e bibliografia. As divisões 
internas do texto deverão ser acompanhadas de 
subtítulos. Os textos devem ser impressos de um só 
lado de folhas A4, com margens amplas, a espaço e 
meio. Quando necessários, os quadros e tabelas são 
admitidos, desde que reduzidos ao mínimo possível. 
Os gráficos, caso existam, têm que ser fornecidos 
em suporte informático separado, um para cada 
gráfico, em formato Excel (para sistemas operativos 
Microsoft Windows ou Apple Macintosh). Os ma-
nuscritos deverão ser envia dos obrigatoriamente, no 
programa Microsoft Word (para sistemas operativos 
Microsoft Windows ou Apple Macintosh), para:

Centro de Estudos de Economia Solidária do Atlântico
Rua D. Maria José Borges, 137 – R/C
9500-466 Fajã Baixo Ponta Delgada

As citações devem aparecer entre aspas baixas («e») 
ou, quando maiores que três linhas, indentadas e 
também entre aspas baixas. Num ou noutro caso, 
terão que ser devidamente referenciadas em nota. 
As notas, deverão ser, obrigatoriamente colocadas 
no final do artigo e nunca em rodapé. Todas as 
obras citadas ou referenciadas devem estar compila-
das no final do artigo, por ordem alfabética do apeli-
do dos autores, obedecendo ao seguinte padrão:

PENVENNE, Jeanne Marie, (1995). 
African Workers and Colonial Racism. 
Mozambican strategies and struggles in 
Lourenço Marques, 1877-1962. Johannesburg 
Witwatersrand University Press. 

Normas Editoriais

Nos artigos ou contribuições para obras colectivas, 
o título do artigo ou contribuição deve vir entre 
aspas baixas, seguido da indicação em itálico da 
revista ou titulo da obra colectiva, da indicação do 
volume e número da revista – ou local de edição e 
editora da obra –, e das páginas correspondentes ao 
artigo ou contribuição citada:

SMITH, Alan K., (1973). «The peoples of 
Southern Mozambique: an historical survey», 
Journal of African History, vol. XIV, (4), Lon-
don, Cambridge University Press, pp. 565:580.

Recensões
Devem ter menos de 5 000 caracteres e seguir as 
normas acima descriminadas. A obra recenseada 
deve ser identificada pelo seu autor, data de edição, 
título, local de edição, editora, número de páginas 
e ilustrações (caso existam).
Todavia a matéria dos artigos e recensões é de intei-
ra responsabilidade dos autores que os subscrevem. 
Todavia a matéria dos artigos e recensões é de intei-
ra responsabilidade dos autores que os subscrevem.

Publicações eletrónicas
No caso de publicações eletrónicas é necessário 
indicar também a data da última consulta à página 
e o respetivo URL, no seguinte formato:

Emily Thomson (2009), «Do Ends Justify 
Means? Feminist Economics Perspectives of 
the Business Case for Gender Equality in the 
UK Labour Market», e-cadernos ces, 5, 118-
133. Consultado a 02.12.2011, em: http://www.ces.
uc.pt/e-cadernos/media/ecadernos5/6%20-%20E_%20
Thomson%2002_12.pdf.

Articles
All texts proposed for publication should follow the 
norms contained in this document and will be the 
subject of consideration and decision processes of 
the Editorial Board.
You should send a biographical note (maximum 
500 characters) and your contact mail or an alter-
native.
Items will be always accompanied by a summary in 
Portuguese (preferably also in English) and cannot 
exceed 900 characters. The abstract must appear 
the title of the article, a set of key words in not 
more than 5 numbers.
Articles are limited to 50 000 characters, including 
notes and bibliography. Internal divisions of the 
next must carry subtitles. Texts should be printed 
in one-sided A4 paper, with large margins, and 
separations of 1,5 spaces between each line.
If tables and boxes are considered necessary, they 
should occupy as little space as possible. Graphic 
charts must be delivered in separated computer, 
one for each chart, in Excel (Windows or Macin-
tosh) document to:

Centro de Estudos de Economia Solidária do Atlântico
Rua D. Maria José Borges, 137 – R/C
9500-466 Fajã Baixo Ponta Delgada

Quotations should appear between low commas 
(« and ») or, when longer than three lines, indented 
(also between low commas). In either case, they 
must be referred to in corresponding endnotes (and 
not in footnotes). All cited or referenced books 
should listed in the end of the article, by author’s 
surname in alphabetical order, according to the 
following pattern:

Jeanne Marie PENVENNE, (1995). African 
Workers and Colonial Racism. Mozambican 
strategies and struggles in Lourenço Marques, 
1877-1962. Johannesburg Witwatersrand Uni-
versity Press. 

In the case of articles or contributions in collective 
books, the title must be mentioned between low 
commas, followed by the name of the journal or 
the collective book, in italic; and indicating the vol-
ume and number of the journal, or the place and 
publisher of the book, as well as the corresponding 
pages of mentioned article or contribuition:

Alan K. SMITH, 1973. «The peoples of South-
ern Mozambique: an historical survey», Jour-
nal of African History, vol. XIV, (4), London, 
Cambridge University Press, pp. 565:580.

Reviews
Reviews should have 5 000 characters or less and 
follow the rules indicated above for articles. The re-
viewer must necessarily identify the reviewed work 
by author, date, title, place, publisher, number of 
pages, and illustrations (if included).
The contents of the published articles and reviews are 
of their author’s full responsibility.

Electronic publications
In the case of electronic publications it needs to 
specify the date of the last visit the page and its 
URL in the following format:
 

Emily Thomson (2009), «Do Ends Justify 
Means? Feminist Economics Perspectives of 
the Business Case for Gender Equality in the 
UK Labour Market»,e-cadernos ces, 5, 118-133.  
Access 02.12.2011, em: http://www.ces.uc.pt/e-cad-
ernos/media/ecadernos5/6%20-%20E_%20Thom-
son%2002_12.pdf


