
 
 

 

Instruções para a elaboração do Artigo completo e Poster 

X Congresso da APDEA 

IV Encontro Lusófono em Economia, Sociologia, Ambiente e 

Desenvolvimento Rural 

“Territórios, Agricultura e Agroalimentar:  desafios globais e riscos no século XXI” 

NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DE COMUNICAÇÕES ESCRITAS 

1. Os trabalhos podem ser escritos em Português, Inglês ou Castelhano quando submetidos 
aos tópicos do Congresso. Quando submetidos aos painéis temáticos deverão verificar as 
condições de língua dos proponentes do painel. 

2. Os trabalhos deverão ser processados em Microsoft Word for Windows (versão 97 ou 
posterior), página formato A4, fonte Times New Roman, tamanho da fonte 12, a espaço um 
e meio, justificado, com margens superior, inferior e laterais de 3 cm. 

3. Os trabalhos não deverão exceder 20 páginas, numeradas em baixo à direita, incluindo 
quadros, tabelas, gravuras, desenhos, esquemas e outras figuras, referências bibliográficas e 
anexos. 

4. Os trabalhos deverão apresentar, sempre que possível, a seguinte estrutura: 

TÍTULO em maiúsculas (tamanho 14, negrito), centrado. 

NOME DO(S) AUTOR(ES) em maiúsculas (tamanho 12, normal), centrado. A indicação 
do serviço, departamento e organismo a que pertencem ou onde foi realizada a investigação 

e respetivo endereço, endereço eletrónico. Espaçamento simples entre autores. 

RESUMO (como título, alinhamento à esquerda) não deverá exceder os 2000 caracteres, 
espaçamento simples. 

PALAVRAS-CHAVE não mais de cinco. 

INTRODUÇÃO e restantes (como título, justificado à esquerda, espaçamento do texto 
anterior duas linhas). 



 
 

 

QUADROS, TABELAS e FIGURAS deverão referenciar-se com numeração árabe 
sequencial; em minúsculas a negrito (tamanho 12, normal), centrado. Cada um dos quadros, 

tabelas e figuras deverá conter uma indicação clara da fonte e deverá ter um título, tanto 
quanto possível, compreensível sem ser necessário recorrer ao texto. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Todos os trabalhos citados no texto devem figurar 
na lista de referências bibliográficas. 

No texto, referir o nome do autor e o ano da publicação (Cudworth, 2003); no caso de dois, 
intercalá-los por & e o ano da publicação (Ferreira & Mendes, 2004); no caso de mais de dois 
autores, referir o primeiro seguido de et al. e a data de publicação (Mendes et al., 2002);  

Nas REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, os autores devem ser ordenados por ordem 
alfabética e respeitar as normas de citação da APA-AMERICAN PSYCOLOGICAL 
ASSOCIATION. 

NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DE POSTER 

Poster 

Este tipo de apresentação destina-se a trabalhos com resultados parciais e à iniciação 
científica. O poster é exposto em espaço e horário especialmente reservado para tal. Um dos 
autores deverá estar presente durante o horário agendado para a apresentar e discutir o tema 
em questão com eventuais interessados. 

Dimensão dos Posters: 1,2m x 0,80m. 

 


