INTERVEN<;AO SOCIAL
Normas para Apresenta~ao de Originais
I . Toclos os textos propostos para publica<;:ao em INTERVEN<;AO SOCIAL

clevem ser enviados ao Conselho de Reclac<;:ao, clactilografados a 2 espa<;:os em
paginas A4, acompanhados de disquete, formato PC ou Macintosh, com
ficheiro Word respectivo. Cada artigo nao pode ultrapassar as 30 paginas. Os
artigos devem ser acompanhados corn urn resumo corn o maxima de 12 linhas,
traduzido em ingles e/ou frances.
2. As cita96es bibliograficas no texto do artigo devem obedecer as seguintes orienta<;:oes:
CITA~AO
(Apelido do autor, ano do trabalho: pagina da cita~iio)
ex: (Netto, 1991: 73)

REMISSAO
(Cf. ou ver Apelido do autor, ano do trabalho: pagina de infcio - pagina do fim da referencia)
ex: (Cf. Netto, 1991: 73-79)

3. As referencias bibliograficas, sao compiladas no final do artigo, e clevem obedecer as seguintes orienta96es:
LIVRO
APELJDO, nome proprio (Ano) - Titulo da obra, Local da edi~iio, Editor, edi~ao e/ou data da
1.' edi~ao (eventual)
ex: FALCAO, M. Carmo (1979)- Sen•i{:O Social: uma nova visiio te6rica, Siio Paulo,
Cortez & Moraes, 3.' ed. revista.
REVISTA
APELIDO, nome proprio (Ano) - «Titulo do artigo», Revista, vol. n.0 volume, 11.0 numero,
pp. pagina infcio artigo - pagina final artigo.
ex.: GROULX, Lionel-Henri (I 994) - «Liens recherche et pratique: les theses en presence», Nouveles Pratiques Sociales, vol. 7, 11. 0 2, pp. 35-50.
fmen•ellflio Social, 17118, 1998
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TEXTO EM COLECTANEA
APELIDO, nome proprio (Ano) - «Tftulo do texto», in APELIDO, nome proprio (Ed. ou
Org.), Titulo da obra, Local da edi~iio, Editor, edi~iio e/ou data da 1." edi~ao (eventual),
pp. pagina infcio texto- pagina final texto.
ex.: HESPANHA, Maria Jose (1993)- «Para alem do Estado: a saude ea velhice na
sociedade-providencia», in SANTOS, Boaventura (Org.), Portugal: um retrato
singular, Porta, Afrontamento, pp. 315-335.
TESE
APELIDO, nome proprio (Ano) - Titulo.do Tese, Tipo de Tese, Universidade.
ex.: ARCANJO, M. Manuela (1991)- Analise e avaliarii.o dos sistemas de seguranra social: um mode/a aplicado a Portugal, Tese de Doutoramento, Instituto
Superior de Economia e Gestiio - Universidade Tecnica de Lisboa.

4. Todos os originais entregues ao Conselho de Redac9ao devem:
a) Canter a versiio final do texto pronta a publicar, devidamente revista de eventuais gralhas;
b) Assinalar claramente os tennos ou express6es a imprimir em italico, ou a destacar por outra
forma grafica;
c) Vir acompanhado de elementos (morada e telefone) que permitam, se necessaria, o contacto
do Conselho de Redac~ao.
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