OEm Working Papers

Instruções para os autores

1. As propostas de OEm Working-Papers devem ser enviadas para o correio eletrónico
do Observatório da Emigração: observatorioemigracao@iscte.pt
2. Aceitam-se propostas de textos escritos em português, inglês, espanhol, francês
e italiano.
3. Os originais recebidos são sujeitos a avaliação independente por especialistas
(peer review).
4. As propostas submetidas devem ter um máximo de 40.000 carateres (com espaços),
incluindo notas, bibliografia, quadros e figuras.
5. Os textos propostos devem ter um reduzido número de notas de rodapé, quadros
e figuras.
6. Cada texto deve incluir um resumo com um máximo de 650 carateres e entre três
e cinco palavras-chave. O resumo deve referir os objetivos do texto, principais
contributos para o avanço do conhecimento, métodos, principais resultados
e conclusões.
7. Independentemente da língua usada no texto, o resumo deve ser traduzido
em português e inglês. O mesmo se aplica às palavras-chave.
8. Os textos devem ser formatados a espaço e meio (norma também válida para
as notas e referências bibliográficas) e corpo de letra 12.
9. Nas chamadas de nota devem utilizar-se apenas números, sem parêntesis.
A numeração das notas deve ser contínua do princípio ao fim do texto.
10. Sugere-se a utilização de, no máximo, dois níveis de titulação numerados a árabe.
11. As transcrições deverão abrir e encerrar com aspas.
12. Os vocábulos noutras línguas devem ser formatados em itálico.
13. Os elementos não textuais nos artigos devem ser organizados em quadros e figuras,
identificados com numeração árabe contínua para cada um destes tipos
de elementos.
14. Todos os materiais gráficos devem ser concebidos em preto e branco ou em tons
de cinzento.
15. Exceto no caso de fotos (ou imagens do mesmo tipo), as figuras devem ser
construídas e enviadas em formato vetorial com indicação do programa e versão
utilizados e indicação, no texto, dos locais onde devem ser inseridas.
16. Os textos em português devem obedecer às novas normas ortográficas.
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17. As referências bibliográficas das obras citadas devem obedecer às seguintes
orientações:
a) Livro: Apelido, Nome Próprio (ano, eventual referência da primeira edição),
Título do Livro. Subtítulo, Local de edição, Editor;
b) Artigo em publicação periódica: Apelido, Nome Próprio (ano), “Título do artigo:
subtítulo”, Nome da Revista, volume (número), páginas;
c) Textos em coletâneas: Apelido, Nome Próprio (ano, com ou sem referência à
primeira edição), “Título do texto: subtítulo”, em Nome Próprio e Apelido (org.),
Título da Coletânea. Subtítulo, Local de edição, Editor, páginas.
18. Todos os originais enviados devem conter:
a) um ficheiro, em formato Word for Windows, com a versão final do texto,
pronta a publicar, devidamente revista de eventuais gralhas;
b) os ficheiros dos eventuais materiais gráficos ou icónicos, no programa em que
foram construídos, devidamente identificados.
c) um ficheiro, em formato Word for Windows, com indicação da formação
académica, situação profissional, filiação institucional e elementos de contacto
(telefone e email) do(s) autor(es).
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