
Todas as propostas de comunicação estarão sujeitas a um processo de arbitragem científica.
As propostas de comunicação aceites só serão apresentadas e os textos publicados se obedecerem 
estritamente às normas de estilo dos autores e se o pagamento relativo à inscrição tiver sido realizado.
Cada autor só pode enviar uma proposta.
Dependendo no número de propostas recebidas, prevê-se que cada comunicação tenha a duração de 10 
minutos ou 15 minutos.
Línguas: Português e Espanhol
O ficheiro deve ser salvo e enviado em pdf 
Enviar proposta para: compromissoscomomeioambiente@gmail.com

Nota curricular
-nota curricular do autor com 300 palavras (Times New Roman 12, espaçamento entre linhas 1,5)

Resumo alargado 
- o texto deve ser original, pode ser submetido em português ou español, em doc word editável

- cerca 1200 palavras (Times New Roman 12, espaçamento entre linhas 1,5), incluindo notas de rodapé 
(Times New Roman 10, espaçamento entre linhas 1) e bibliografia (Norma Portuguesa NP 405)

Estrutura do Resumo alargado
Título
Nome
Instituição
Email
Palavras-chave: 3
Resumo alargado
Apresentação do tema, dos objectivos, do quadro conceptual, da metodologia e os pontos principais do 
estudo
Bibliografia
Referências por ordem alfabética do apelido do autor, seguindo a Norma Portuguesa 405 – NP 405;

Português

NORMAS



Exemplos (Norma portuguesa 405 - NP 405):

MONOGRAFIA
APELIDO, Nome – Título. Local: editor, ano

CONTRIBUIÇÃO EM MONOGRAFIA
APELIDO, Nome – Título do capítulo ou parte. In APELIDO, Nome – Título da monografia. Edição. 
Local: editor, ano. p.(localização na monografia)

ARTIGO DE PUBLICAÇÃO EM SÉRIE
APELIDO, Nome – Título do artigo. Título da publicação em série. Local: editor. Vol, nº (ano), p.

ARTIGOS DE JORNAIS
APELIDO, Nome – Título do artigo. Título Jornal. ( dia mês ano) p.(sem p. só o nº).

TESES, DISSERTAÇÕES E OUTRAS PROVAS ACADÉMICAS
APELIDO, Nome – Título: complemento de título. Local: editor, ano. nº p. Tese de .

Citações e referências a obras e autores
Devem ser colocadas em nota de rodapé no final de cada página.
Na nota de rodapé as referências bibliográficas seguem a referência completa tal como está na 
bibliografia

Notas de Rodapé
As notas de rodapé são numeradas em algarismos arábicos, no final de cada página (Times New Roman 
10);
As referências das notas de rodapé seguem a Norma Portuguesa 405 – NP 405 Exemplo: APELIDO, 
Nome – Título. Local: editor, ano.p.

Figuras
As figuras, imagens, tabelas, quadros, são da inteira responsabilidade do autor do texto

Legenda das figuras
Figura 1 – Nome da figura (Times New Roman 10); citar a origem da informação; se a origem for própria 
colocar “Elaborado pelo autor”; caso seja adaptado, citar a origem e referir “adaptado de …”


