
INSTRUÇÕES PARA AUTORES 

 

Condições para Submissão 

Os autores devem verificar a conformidade das suas propostas em relação a todos os pontos 

seguintes. As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos 

autores. 

• A contribuição é original e inédita e não se encontra sob revisão ou para publicação por 

outra revista, ou evento; 

• Os ficheiros para submissão encontram-se em formato Microsoft Word e OpenOffice; 

• O texto deve ter entre 3000 a 6000 palavras (incluindo Resumo, Palavras-chave, Figuras, 

Tabelas, Gráficos, Notas de rodapé, Referências e Curriculum Vitae dos autores em 

português e inglês). Times New Roman, tamanho da fonte 12 e espaçamento 1,5 deve ser 

usado. Não devem usar sublinhados (exceto em endereços URL); 

• O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos nas Normas de 

Publicação, nomeadamente a norma APA, última edição; 

• Caso se aplique, foram obtidos consentimento informado e autorização para publicação 

de imagem ou qualquer outra informação que identifique os participantes no estudo; 

• Caso se aplique, foi obtida permissão para o uso de material protegido por direitos de 

autor; 

• Caso se aplique, não existem conflitos de interesse. 

• Autores leram e concordam com a declaração de direito autoral. 

 

Normas de Publicação 

TMQ_template_PORTUGUÊS 

TMQ_template_ESPAÑOL 

TMQ_template_ENGLISH 

Os artigos devem ser escritos utilizando o template disponibilizado. As submissões que não 

sejam redigidas no formato indicado não serão aceites; 

Sempre que aplicável, deverá ser indicado de que forma foi assegurado o cumprimento de 

princípios éticos de acordo com os standards internacionais para a realização de investigação 

em ciências sociais e humanas, conforme o Guidelines on Good Publication Practice do COPE. 

Antes do processo de submissão, recomenda-se a consulta e análise cuidadosas de trabalhos 

anteriormente publicados pela TMQ. 

A TMQ não cobra taxas de processamento de artigo (Article Processing Charges - APC) e/ou de 

submissão de artigo (Submission charges) aos autores. 

 

 

https://publicacoes.riqual.org/wp-content/uploads/2020/02/TMQ_template_PORTUGU%C3%8AS.docx
https://publicacoes.riqual.org/wp-content/uploads/2020/02/TMQ_template_ESPA%C3%91OL.docx
https://publicacoes.riqual.org/wp-content/uploads/2020/02/TMQ_template_ENGLISH.docx
https://revistas.rcaap.pt/rpe/libraryFiles/downloadPublic/99
http://publicationethics.org/resources/code-conduct


Declaração de Direitos de Autor 

1) Os autores conservam os direitos de autor e concedem à revista o direito de primeira 

publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons 

Attribution, que permite a partilha do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação 

inicial nesta revista;  

2) Os autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente para 

distribuição não exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (e.g. depositar em 

repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e 

publicação inicial nesta revista; 

3) Os autores têm permissão e são estimulado/as a publicar e distribuir o seu trabalho online 

(e.g. em repositórios institucionais ou na sua página pessoal), já que isso pode aumentar o 

impacto e a citação do trabalho publicado. 

 

 

 

 

 

 

https://mail.uminho.pt/owa/redir.aspx?C=2QUSnQabVEa9r1oyvDO0o11jqjIiL9QI_CsCtBogrnWPUkg2NIIy-C0epIwdH2XDxOGPXFycihU.&URL=http%3a%2f%2fcreativecommons.org%2flicenses%2fby%2f3.0%2f
https://mail.uminho.pt/owa/redir.aspx?C=2QUSnQabVEa9r1oyvDO0o11jqjIiL9QI_CsCtBogrnWPUkg2NIIy-C0epIwdH2XDxOGPXFycihU.&URL=http%3a%2f%2fcreativecommons.org%2flicenses%2fby%2f3.0%2f

