A. Normas respeitantes à aceitação e avaliação dos artigos
1. Embora a Revista Portuguesa de Estudos Regionais (RPER) não seja membro do Committee
on Publication Ethics (COPE), a sua Direcção Editorial decidiu declarar a sua adesão aos
princípios do Código de Conduta do COPE, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2012
(http://publicationethics.org/files/Code%20of%20conduct%20for%20journal%20editors4.pdf).
2. Só serão em princípio aceites para avaliação na RPER artigos que nunca tenham sido
publicados em nenhum suporte (outra revista ou livro, incluindo livros de Actas). Exceptua‐se a
divulgação anterior em séries do tipo “working papers” (eletrónicas ou em papel). Outras
excepções pontuais podem ser aceites pela Direcção Editorial, se os direitos de reprodução
estiverem salvaguardados.
3. Ao enviar uma proposta de artigo para a Revista, os autores devem renunciar
explicitamente a submetê‐la para publicação a qualquer outra revista ou livro até à conclusão
do processo de avaliação. Para o efeito deverão sempre enviar, juntamente com o artigo que
submetem, uma declaração assinada neste sentido. No caso de recusa do artigo pela Direcção
Editorial, os autores ficarão livres para o publicar noutra parte.
4. Os artigos submetidos à Direcção Editorial para publicação serão sempre avaliados
(anonimamente) por dois especialistas na área, convidados para o efeito pela Direcção
Editorial. Os dois avaliadores farão os comentários que entenderem ao artigo e classificá‐lo‐ão
de acordo com critérios definidos pela Direcção Editorial. Os critérios de avaliação procurarão
reflectir a originalidade, a consistência, a legibilidade e a correcção formal do artigo. No prazo
máximo de 16 semanas após a submissão do artigo, os seus autores serão contactados pela
Direcção Editorial, sendo‐lhes comunicado o resultado da avaliação feita.
O processo de avaliação tem três desenlaces possíveis:
(1) O artigo é admitido para publicação tal como está (ou com meras alterações de pormenor)
e é inserido no plano editorial da revista. Neste caso, a data previsível de publicação será de
imediato comunicada aos autores.
(2) O artigo é considerado aceitável mas sob condição de serem efectuadas alterações
significativas na sua forma ou nos seus conteúdos. Neste caso, os autores disporão de um
máximo de 6 semanas para, se quiserem, procederem aos ajustamentos propostos e para
voltarem a submeter o artigo, iniciando‐se, após a recepção da versão corrigida, um novo
processo de avaliação.
(3) O artigo é recusado.

B. Normas respeitantes à estrutura dos artigos
1. Os autores deverão enviar o artigo completo (conforme os pontos seguintes), por e‐mail ou
em CD‐rom, para os contactos referidos no ponto 14 das Normas A.
2. Os textos deverão ser processados em Microsoft Word for Windows (versão 97 ou
posterior). O texto deverá ser integralmente a preto e branco.
3. Na publicação os gráficos, mapas, diagramas, etc. serão designados por “figuras” e as
tabelas por “quadros”.
4. As eventuais figuras e quadros deverão ser disponibilizados de duas formas distintas: por
um lado devem ser colocados no texto, com o aspecto pretendido pelos autores. Para além
disso, deverão ser disponibilizados em ficheiros separados: os quadros, tabelas e gráficos serão
entregues em Microsoft Excel for Windows, versão 97 ou posterior (no caso dos gráficos
deverá ser enviado tanto o gráfico final como toda a série de dados que lhe está na origem, de
preferência no mesmo ficheiro e um por worksheet); para os mapas deverá usar‐se um
formato vetorial em Corel Draw (versão 9 ou posterior).
5. As expressões matemáticas deverão ser tão simples quanto possível. Serão apresentadas
numa linha (entre duas marcas de parágrafo) e numeradas sequencialmente na margem
direita com numeração entre parêntesis curvos. A aplicação para a construção das expressões
deverá ser ou o Equation Editor (Microsoft) ou o MathType.
6. Salvo casos excepcionais, que exigem justificação adequada a submeter à Direcção Editorial,
o número máximo de co‐autores das propostas de artigo é quatro. Só deverão ser
considerados autores os que contribuíram directa e efectivamente para a pesquisa reflectida
no trabalho.
7. O texto deve ser processado em página A4, com utilização do tipo de letra Times New
Roman 12, a um espaço e meio, com um espaço após parágrafo de 6 pt. As margens superior,
inferior, esquerda e direita devem ter 2,5 cm.
8. A primeira página conterá exclusivamente o título do artigo, em português e em inglês, bem
como o nome, morada, telefone, fax e e‐mail do autor, com indicação das funções exercidas e
da instituição a que pertence. No caso de vários autores deverá aí indicar‐se qual o contacto
para toda a correspondência da Revista. Deve ser também incluída na primeira página uma
nota sobre as instituições financiadoras da investigação que conduziu ao artigo. Este nota é
obrigatória quando pertinente.

9. A segunda página conterá unicamente o título e dois resumos do artigo, um em português e
outro inglês, com um máximo de 800 caracteres cada, seguidos de um parágrafo com
indicação, em português e inglês, de palavras‐chave até ao limite de 5, e ainda 2 a 5 códigos do
Journal of Economic Literature (JEL) apropriados à temática do artigo, a 3 dígitos, como por
exemplo R11. Os títulos, os resumos, as palavras‐chave e os códigos JEL são obrigatórios.
10. Na terceira página começará o texto do artigo, sendo as suas eventuais secções ou
capítulos numerados sequencialmente utilizando apenas algarismos (não deverão utilizar‐se
nem letras nem numeração romana).
11. Cada uma das figuras e quadros deverá conter uma indicação clara da fonte e ser, tanto
quanto possível, compreensível sem ser necessário recorrer ao texto. Todos deverão ter um
título e, se aplicável, uma legenda descritiva.
12. A forma final das figuras e quadros será da responsabilidade da Direcção Editorial que
procederá, sempre que necessário, aos ajustamentos necessários.

C. Normas respeitantes às referências bibliográficas
1. A “Bibliografia” a apresentar no final de cada artigo deverá conter exclusivamente as
citações e referências bibliográficas efectivamente feitas no texto.
2. Para garantir o anonimato dos artigos, o número máximo de citações de obras do autor do
artigo (ou de cada um dos seus co‐autores) é três e não são permitidas expressões que possam
denunciar a autoria tais como, por exemplo, “conforme afirmámos em trabalhos anteriores
(cfr. Silva (1998:3))”.
3. O estrito cumprimento das normas à frente só é obrigatório na versão final dos artigos, após
aceitação. Ainda assim, recomenda‐se fortemente a sua adopção em todas as versões
submetidas.
4. Os autores citados ao longo do texto serão indicados pelo apelido seguido, entre parêntesis
curvos, do ano da publicação, de “:” e da(s) página(s) em que se encontra a citação. Por
exemplo: ao citar‐se “Silva (2003: 390‐93)”: está‐se a referir a obra escrita em 2003 pelo autor
“Silva”, nas páginas 390 a 393. Deverá usar‐se “Silva (2003: 390‐93)” e não “SILVA (2003: 390‐
93)”. No caso de uma mera referenciação do autor bastará indicar “Silva (2003)”.
5. No caso de o mesmo autor ter mais de um trabalho do mesmo ano citado no artigo, indicar‐
se‐á a ordem da citação, por exemplo: Silva (2003a: 240) e Silva (2003b: 232).
6. As referências bibliográficas serão listadas por ordem alfabética dos apelidos dos
respectivos autores no fim do manuscrito. O nome será seguido do ano da obra entre
parêntesis, e da descrição conforme com a seguinte regra geral: Monografias: Silva,
Hermenegildo (2007a), A Teoria dos Legumes, Coimbra, Editora Agrícola
Colectâneas: Sousa, João (2002), “Herbicidas e estrumes” in Cunha, Maria (coord.), Teoria e
Prática Hortícola, Lisboa, Quintal Editora, pp. 222‐244
Artigos de Revista: Martins, Vicente (2009), “Leguminosas Gostosas”, Revista Agrícola, Vol. 32,
nº 3, pp. 234‐275
7. A forma final das referências bibliográficas será da responsabilidade da Direcção Editorial
que procederá, sempre que necessário, aos ajustamentos necessários.

5. A RPER poderá organizar números especiais de natureza temática, na sequência de
conferências, workshops ou outros eventos relevantes na sua área de interesse. Embora
nestes casos o processo de avaliação dos artigos possa ser simplificado, a RPER manterá ainda
assim, escrupulosamente, o princípio de revisão pelos pares de todos os artigos.
6. Excepcionalmente a RPER poderá contudo publicar artigos “por convite”, ou seja não
sujeitos ao crivo de revisores. A singularidade destes artigos será sempre assinalada, de forma
transparente, na sua primeira página.
7. A RPER reconhece o direito dos membros da sua Direcção Editorial (incluindo o seu Director)
a submeterem artigos para publicação. Sempre que um membro da Direcção Editorial é autor
ou co‐autor de um artigo, então é necessariamente excluído do processo de revisão, em todos
os seus passos, incluindo a decisão final.
8. A RPER reconhece o direito de recurso de qualquer sua decisão relativa à aceitação de um
artigo para publicação. Esse recurso é endereçado ao Director que deverá informar toda a
Direcção Editorial. Os termos do recurso serão enviados aos revisores, que terão um prazo
máximo de 30 dias para se pronunciarem em definitivo. No caso de não haver acordo entre os
dois referees, a Direção Editorial tem obrigatoriamente de indicar um terceiro especialista. Não
existe novo recurso, para uma segunda decisão que decorra deste processo.
9. A RPER encoraja a publicação de críticas relevantes, por outros autores, a artigos publicados
nas suas páginas. Os autores criticados têm sempre a possibilidade de resposta.
10. Os referees estão sujeitos ao dever de confidencialidade, quer quanto ao conteúdo dos
artigos que apreciam, quer quantos aos seus próprios comentários, devendo mais em geral
garantir que todo o material que lhes é submetido é tratado em confiança. Será sempre
enviada aos revisores a informação sobre os princípios do Código de Conduta referido em 1.
11. Uma vez o artigo aceite, e feito o trabalho de formatação gráfica prévio à sua publicação
na revista, serão enviadas ao autor as respectivas provas tipográficas para revisão. As
eventuais correcções que este quiser fazer terão de ser devolvidas à Direcção Editorial no
prazo máximo de 5 dias úteis a contar da data da sua recepção. Só serão aceites correcções de
forma.
12. Ao autor e a cada um dos co‐autores de cada artigo aceite será oferecido um exemplar do
número da Revista em que o artigo foi publicado.

13. Os originais, depois de formatados de acordo com as presentes normas, não poderão
exceder as 30 páginas, incluindo a página de título, a página de resumo, as notas, os quadros,
gráficos e mapas e as referências bibliográficas.
14. As propostas de artigo deverão ser enviadas por e‐mail para rper@apdr.pt, ou pelo correio,
para o Secretariado Técnico da Revista: APDR ‐ Universidade dos Açores 9700‐042 Angra do
Heroísmo – PORTUGAL. Para informações ou para a comunicação posterior o contacto com o
Secretariado Técnico far‐se‐á pelo e‐mail: rper@apdr.pt.

