Nor mas para apresenta~ao de originais

1. Todos os textos propostos para publica<;ao na Revista !nterven~ao Social devem
ser enviados ao Director da Revista, dactilografados a 1,5 espa<;os em paginas A4,
acompanhados de disquete com ficheiro Word em sistema operativo Windows ou
Macintosh e indicando a versao do processador utilizado. Os graficos ou figuras
devem ser elaborados a preto e branco ou em tons de cinzento.

2. 0 limite maximo de dimensao dos artigos e de 60 000 caracteres, incluindo
espa<;os, notas, bibliografia, quadros, graficos e figuras.
3. Os artigos tern que ser obrigatoriamente acompanhados de urn resumo com o
maximo de 60 palavras, traduzido em ingles e frances.
4. Ao resumo devem ser acrescentadas 3 a 5 palavras-chave
5. Nos artigos, sugere-se a utiliza<;ao de, no maximo, dois niveis de titulac;:ao, sem
numera<;ao ou com numera<;ao arabe [e.g.: 1. (capitulo); 1.1. (subcapitulo)].

6. As transcric;:oes deverao abrir e fechar com aspas, ou quando forem superiores a
5 linhas, em texto com recuo.
7. Os vocabulos em lingua estrangeira devem ser formatados em italico
8. Os destaques no texto devem ser feitos em italico.
9. Todos OS elementos nao textuais (quadros, imagens, graficos, etc.) devem ser
identificados com numera<;ao arabe continua para cada tipo de elementos.
10. As citac;:oes bibliograficas no texto do artigo devem obedecer as seguintes orienta<;6es:
a) Citac;:ao: Apelido do autor, ano do trabalho: pagina da cita<;ao. Ex.: (Netto,
1991: 73);
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b) Remissao: cf. ou ver Apelido do autor, ano do trabalho: pagina de inicio pagina do fim da referencia. Ex.: (cf. Netto, 1991: 73-79).

11. As referencias bibliogd.ficas , sao compiladas no final do artigo, por ordem alfabetica de apelidos e devem obedecer as seguintes normas:

a) Livro
Apelido, nome proprio (ano), Titulo da obra, edi<;ao, local da edi<;ao: editor
(eventual data da 1.• edi<;ao) .
FALCAO, M. Carmo (1979), Servi~o Social: uma nova visao te6rica, 3.a ed. rev.,
Sao Paulo: Cortez & Moraes.
b) Revista

Apelido, nome proprio (ano), "Titulo do artigo", Revista, volume, numero: pp.
pagina infcio artigo - pagina final artigo.
GROULX, Lionel-Henri (1994), "Liens recherche et pratique: les theses en presence", Nouveles Pratiques Sociales, 7, 2: 35-50.

c) Texto em colectanea
Apelido, nome proprio (ano), "Tftulo do texto", in apelido, nome proprio (ed.
ou org.), Titulo da obra, pp. pagina infcio texto - pagina final texto, local da
edi<;ao: editor, edi<;ao e/ou data da l.a edi<;ao (eventual).
HESPANHA, M. Jose (1993), "Para alem do Estado: a saude e a velhice na sociedade-providencia", in Santos, Boaventura (org.), Portugal- um retrato
singular, pp. 315-335, Porto: Afrontamento.

d) Tese
Apelido, nome proprio (ano), Titulo da Tese. Tipo de Tese. Universidade.
ARCANJO, M. Manuela (1991), Andlise e avalia~ao dos sistemas de seguran~a
social: um modelo aplicado a Portugal. Tese de Doutoramento. Instituto
Superior de Economia e Gesrao. Universidade Tecnica de Lisboa.

e) Documento electr6nico
Apelido, nome proprio (ano), "Titulo do Documento". Endere~o de localizar;ao
na rede, data da consulta (indicando dia, mes e ano)
KROGER, Teppo (2001), "Comparative research on social care: the state of the
art", www. uta.jillaitoksetlsospol/soccare, 1I 03/2002.
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12. Todos os originais enviados para publicayao devem:
a) Canter a versao final do texto pronta a publicar, devidamente revista de even-

tuais gralhas;
b) Anexar em formato grafico (TIFF ou JPEG) os ficheiros relativos a quadros,
imagens, graficos, etc.;
c) Vir acompanhado de elementos (morada e telefone) que permitam, se necessaria, o contacto do Conselho de Redacyao, bern como a forma de referenciayao
do autor a inserir no artigo.
13. Os artigos propostos serao remetidos a dais membros do Conselho de Redacyao,
que submeterao os seus pareceres por escrito. A decisao relativa a publicayao tera
em considerayao os pareceres emiridos.
14. A cada autor serao oferecidos dais (2) exemplares da Revista
15. As opini6es expressas nos artigos sao da responsabilidade dos autores
16. Os originais nao serao devolvidos.

Lisboa, Junho 2003
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