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NORMAS PARA A SUBMISSÃO DE WORKING PAPERS  

 

Indicações gerais 

 

1. Os Working Papers (WP) 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 

actividades científicas promovidas pelo Centro.  

 

2. Os WP são disponibilizados em versão digital no website do SOCIUS, de onde 

os(as) autores(as) e o público em geral poderão fazer download do documento 

em PDF. Aos autores serão atribuídos dois exemplares em papel. 

 
3. A apresentação de originais poderá ser feita em qualquer altura do ano. O 

número de WP varia anualmente. 

 

4. O ciclo de avaliação dos WP compreende várias fases sequenciais: (a) no 

momento da recepção, o SOCIUS reencaminha o(s) paper(s) para o membro da 

Direcção responsável pelos WP, que dará início ao processo de avaliação;                     

(b) depois de conferido o cumprimento das normas de submissão, bem como a 

área científica em que se insere, o membro da Direcção responsável pelos WP 

envia o  paper para o Coordenador(a) da Área respectiva (caso o WP não 

cumpra as normas, é devolvido ao respectivo autor para reajustamento);                    

(c) o Coordenador de Área revê o WP, dando-o também para revisão a um 

outro referee por si convidado, ou, em caso de impossibilidade de proceder à 

revisão, reenvia o WP a dois referees; (d) os pareceres de avaliação do WP são 

enviados ao SOCIUS que, em estreita articulação com o  membro da Direcção 
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responsável pelos WP, informará o autor do resultado final do processo de 

arbitragem científica. 

 

5. O SOCIUS compromete-se a informar os (as) autores (as) acerca da decisão do 

processo de arbitragem científica dos textos recebidos num prazo previsível de 

cinco semanas a partir da data de recepção do texto. 

 

6. Os WP ficam indexados à Base de Dados RePec/IDEAS. O RePec (Research 

Papers in Economics) 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. O RePec colabora com a EconLit, a base de 

dados da American Economic Association e está disponível de forma gratuita. 

Para mais informações, consultar: http://authors.repec.org/about 

 

7. O presente articulado de normas entra em vigor a partir de 2 de Janeiro de 

2012, sendo aplicável a todos os WP submetidos após essa data. O SOCIUS 

procederá progressivamente, e na medida das suas disponibilidades, à 

indexação dos WP’s já publicados. 

 

 

Normas de submissão 

1. Os WP devem ser textos originais e apresentados na sua versão definitiva. A 

dimensão de referência é de 30 páginas (incluindo notas, quadros, figuras, mas 

excluindo as referências bibliográficas).  

 
2. Os textos devem ser sempre acompanhados por um resumo com um máximo 

de 150 palavras e por 4 palavras-chave. Devem ser igualmente categorizados 

segundo a classificação do Journal of Economic Literature (JEL) 

(http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php). Os textos em língua 

http://authors.repec.org/about
http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php
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portuguesa devem incluir um resumo em inglês e os textos em língua 

estrangeira devem incluir resumo em português. 

 

3. Os textos deverão ser escritos em Times New Roman, tamanho 12, com 

espaçamento 1,5 e sem cabeçalhos.  

 

4. As notas devem ser numeradas sequencialmente e apresentadas no fim da 

página (em rodapé) e não no fim do texto. Devem ser apresentadas em 

tamanho 10 e paginadas a 1 espaço. 

 

5. Os textos podem ser redigidos em português, inglês, francês ou espanhol.  

 

6. O texto deve incluir por esta ordem: (a) título integral, a negrito e centrado; (b) 

nome(s) do(s) autor(es) e seus elementos identificativos (grau académico, 

filiação institucional e contactos). 

 
 

7. As referências bibliográficas deverão seguir as normas da American 

Psychological Association  

http://www.uwp.edu/departments/library/guides/pdf_guides/apa.pdf. 

Estas regras estão também disponíveis no website do SOCIUS. 

 

8. Os trabalhos, em formato.doc, deverão ser enviados por correio eletrónico 

para socius@iseg.ulisboa.pt ao cuidado de Mónica Fraga.  

 

http://www.uwp.edu/departments/library/guides/pdf_guides/apa.pdf

