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SUBMISSÃO DE WORKING PAPERS 

 
 
O QUE SÃO OS WPs DO SOCIUS?  
 
1.  São uma publicação seriada do SOCIUS – Centro de Investigação em Sociologia Económica 
e das Organizações – que visa divulgar as investigações, em curso ou já concluídas, de 
membros integrados e colaboradores, assim como de outros investigadores que participem 
em atividades científicas promovidas pelo Centro desde que se enquadrem nas                             
Linhas de Investigação do SOCIUS:  
 

• Organizações, Trabalho, Emprego e Género  

• Ciência, Tecnologia, Saúde e Profissões  

• Desenvolvimento Sustentável, Terceiro Sector e Redes Sociais  

• Economia, Espaço, Cultura e Globalização 
 

2.  Sendo um meio de divulgação da investigação do SOCIUS, o seriado é um dos espelhos 
que reflete quer a sustentabilidade da dinâmica da atividade de investigação do Centro, quer 
a qualidade da Ciência que produz.  
Um WP pode incluir: 

• Primeiras versões: ou de uma futura publicação numa revista científica; ou de 
uma comunicação; ou de um relatório técnico elaborado no âmbito de um 
projeto.  

• Revisões de literatura: desenvolvidas ou no âmbito de uma Tese de Mestrado; 
ou no âmbito de uma Tese de Doutoramento; ou no âmbito de outro projeto de 
produção científica.   

• Divulgação de resultados parciais da investigação desenvolvida no âmbito de 
uma Tese de Mestrado; ou de uma Tese de Doutoramento; ou de um projeto. 

• Ensaios; recensões; relatórios técnicos de investigação.  

• Descrição pormenorizada e crítica de técnicas, bases de dados, ou processos da 
sua aplicação.   

 
3.  O WP não é incompatível: nem com a sua posterior publicação em revistas científicas das 
bases de dados Web of Science, Science-Direct, ou SCOPUS, por exemplo (exceto em algumas 
revistas em cujas normas editoriais seja explicitado que a submissão deve ser estritamente 
original e que não pode ter sido submetida, sequer, como WP); nem com a sua publicação 
em livro, atas de conferências, ou apresentação em conferência. 
 
 
ONDE SÃO PUBLICADOS? 
 
4.   São publicados em versão digital no website do SOCIUS, de onde @s autor@s e o público 
em geral poderão fazer download do documento em PDF. Aos autor@s serão atribuídos dois 
exemplares em papel.  
  
5.  Ficam, também, indexados à base de dados RePec Research Papers in Economics /IDEAS. A 
RePec é uma base de dados composta por milhares de working papers, artigos, componentes 
de   software,  listas  de   livros  e  capítulos  de  livros,   bem   como   contactos  de   autores.  
 
 

https://socius.rc.iseg.ulisboa.pt/investigacao/organizacoes.shtml
https://socius.rc.iseg.ulisboa.pt/investigacao/ciencia.shtml
https://socius.rc.iseg.ulisboa.pt/investigacao/desenvolvimento.shtml
https://socius.rc.iseg.ulisboa.pt/investigacao/economia.shtml


 

SOCIUS Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações 
ISEG Lisbon School of Economics & Management | Universidade de Lisboa 

URL: https://socius.rc.iseg.ulisboa.pt/home.html 

 
 
O RePec colabora com a EconLit, a base de dados da American Economic Association e está 
disponível de forma gratuita. Para mais informações, consultar:    
https://ideas.repec.org/s/soc/wpaper.html  
 
6. Quem quiser rejeitar a publicação na RePec/IDEAS, deverá declará-lo explicitamente no 
email que acompanhará o ficheiro.doc do WP.   
 
 
QUANDO E COMO SUBMETER? 
 
7.  Em qualquer altura do ano.  
 
8.  As propostas deverão ser enviadas por correio eletrónico para socius@iseg.ulisboa.pt ao 
cuidado de Mónica Fraga.  
 
9. As propostas serão objeto de revisão pelo Editor para aferir da adequabilidade do seu 
conteúdo aos objetivos de investigação do SOCIUS e às normas de submissão. O conteúdo 
científico dos WPs é da inteira responsabilidade d@s seus proponentes.  
 
10.  @s proponentes serão informad@s acerca da decisão do processo de arbitragem.   
 
 
ALGUMAS NORMAS DE SUBMISSÃO 
 
11. Dimensão: preferencialmente até 40 páginas, incluindo notas, quadros e figuras, e 
excluindo as referências bibliográficas.  
 
12.  Partes constitutivas: (a) título integral, a negrito e centrado; (b) nome(s) do(s) autor(es) e 
seus elementos identificativos (grau académico, filiação institucional e contactos); c) Resumo 
(máximo de 150 palavras); d) 5 palavras-chave; e) códigos de classificação do Journal of 
Economic Literature (JEL) (http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php); f) corpo de 
texto (Introdução; Secções do texto; Conclusões); g) Agradecimentos; h) Referências.  
 
13.  Língua: qualquer uma, mas com preferência pela Portuguesa e a Inglesa. Para assegurar 
uma maior divulgação, os textos em língua portuguesa devem incluir um resumo em inglês; e 
os textos em língua estrangeira devem incluir resumo em português.  
 
14. Notas: numeradas sequencialmente e apresentadas no fim da página (em rodapé); 
devem ser apresentadas em tamanho 10 e paginadas a 1 espaço. 
 
15. Referências bibliográficas:  deverão, preferencialmente, seguir as normas da                                                     
American    Psychological    Association  (disponíveis   igualmente  no   website   do   SOCIUS): 
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf  
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/#textual-works  
 

Em alternativa, poderão seguir outra norma desde que a mesma seja aceite em qualquer 
revista das bases de dados científicas Web of Science, Science-Direct, ou  SCOPUS.  
 

https://ideas.repec.org/s/soc/wpaper.html
http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/#textual-works

