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Este documento constitui um guia de orientação com as normas de publicação e o estilo 

adotado nas edições do CECS. Baseados no estilo APA, os princípios definidos neste 

manual têm por referência a sexta edição do livro Publication Manual of the American 

Psychological Association. 
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5 Manual de 
publicação 
Livro de estilo das Edições do Centro de Estudos de 

Comunicação e Sociedade 

Introdução 

O Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) 

é uma unidade de investigação com atividade científica 

em quatro áreas principais: 1) investigação fundamental e 

aplicada; 2) intervenção; 3) formação e 4) 

difusão/publicação. Para além da vasta divulgação 

científica feita pelos investigadores em publicações de 

origem diversa, nacional e internacional, a missão do CECS 

neste domínio é também especialmente promovida 

através da publicação de duas revistas científicas – a 

Comunicação e Sociedade e a Revista Lusófona de Estudos 

Culturais/Lusophone Journal of Cultural Studies – e da 

publicação de três coleções de livros: Comunicação e 

Sociedade, Atas e Pedagogia.  

Com uma atividade editorial que remonta a 1999, ano em 

que foi publicado o primeiro número da revista 

Comunicação e Sociedade, o CECS tem tido uma dinâmica 

de publicação cada vez mais regular. À publicação de 

livros de um só autor e às edições de caráter periódico 

somam-se vários livros editados, que resultam, 

normalmente, de contribuições de autores vários. O 

desenvolvimento de projetos coletivos e a organização de 

eventos têm motivado a edição mais frequente deste tipo 

de obras.  

A origem cada vez mais diversa das publicações editadas 

pelo CECS tornou necessária a parametrização de um 

estilo uniforme que garantisse uma identidade editorial 

coerente. A definição de um guia orientador com normas 

de edição que pudessem contribuir para a definição de 

uma marca editorial própria, consistente inclusive com a 

imagem corporativa da unidade de investigação, foi-se 

progressivamente transformando num imperativo da 

consolidação desta atividade.   

Edições CECS 

 

Revistas: 

Comunicação e 

Sociedade  »»  desde 

1999 

Revista Lusófona de 

Estudos Culturais / 

Lusophone Journal of 

Cultural Studies  »»  

desde 2013 

 

Livros: 

Coleção Comunicação e 

Sociedade  

Coleção Atas  

Coleção Pedagogia 
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Não tendo formulações certas ou erradas, os estilos são formas convencionais de normalizar a 

apresentação da informação científica. Por isso, não têm um caráter pessoal, ou seja, não 

devem ser entendidos como manifestações idiossincráticas dos autores. No contexto das 

Ciências Sociais e das Humanidades, escrever significa exercer um estilo que, inscrevendo-se 

no registo académico e científico, tem a marca pessoal do(s) autor(es). No entanto, no que diz 

respeito à apresentação, o estilo tem uma natureza social e, portanto, coletiva.  

Em 17 anos, as publicações do CECS foram em parte asseguradas em parceria com pelo menos 

três editoras – a Campo das Letras, a Húmus e a Grácio Editor. Com uma política mais voltada 

hoje para as edições eletrónicas, o CECS criou uma estrutura própria de paginação, design 

editorial e publicação. Nesse contexto, tem-se desenvolvido uma atenção cada vez mais 

cuidada aos princípios estilísticos, uma maior sensibilidade para detalhes de natureza estética e 

científica e uma consciência cada vez mais profunda da diversidade de aspetos que carecem de 

normalização.  

A primeira edição do Manual de publicação – Livro de estilo das Edições do Centro de Estudos 

de Comunicação e Sociedade, divulgada em março de 2015, constituiu um importante avanço, 

tendo contribuído para colmatar muitas das lacunas antes sentidas nesta matéria. A 

experiência dos últimos três anos revelou, porém, a necessidade de apurar ainda em maior 

detalhe alguns aspetos. Na introdução à primeira edição do manual, admitia-se que este guia 

não estivesse nunca absolutamente concluído e que a prática poderia exigir a sua atualização 

progressiva. Confirmando essa intuição, esta segunda edição procura explicitar algumas 

particularidades omissas na versão anterior, introduzir pequenas correções de pormenor e 

clarificar algumas práticas.  

O Manual de publicação – Livro de estilo das Edições do Centro de Estudos de Comunicação e 

Sociedade mantém os dois objetivos fundamentais para que foi inicialmente definido: por um 

lado, sistematizar as normas e o estilo que devem ser seguidos por autores que publiquem no 

CECS (desde questões linguísticas a normas de referenciação bibliográfica); por outro, fixar os 

procedimentos de preparação das edições e do seu encaminhamento para os responsáveis 

pela paginação. Mantém também a abertura a futuras revisões, que possam beneficiar da 

experiência que dele resultar. Assim se continuará, portanto, a fazer na expectativa de que 

este guia responda progressivamente a todas as situações possíveis em textos de caráter 

académico, sejam eles artigos para as revistas editadas pelo CECS, capítulos de livros coletivos 

ou livros de autor singular.  

Como se assumiu na primeira edição, este manual não tem o propósito de criar um estilo novo. 

Segue o estilo APA (American Pshycological Association)1, um dos mais comummente utilizados 

nas Ciências Sociais e Humanidades e aquele a que deverá continuar a recorrer-se no caso de 

dúvida ou de insuficiência dos princípios que a seguir se apresentam.  

Para além dos princípios estilísticos e das normas de citação e referenciação bibliográfica, fixa-

se também neste documento os cuidados que os coordenadores de obras coletivas e os 

autores devem ter no encaminhamento dos originais para publicação.  

                                                             
1 Serve de referência a este manual a sexta edição do Publication Manual of American Psychological Association (2010).  
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A. Aspetos gerais 

Autoria  

Por princípio, todas as obras publicadas pelo CECS devem ter a autoria ou intervenção direta, 

pela coordenação de edições coletivas ou tradução de obras estrangeiras, de investigadores 

integrados ou de investigadores associados à unidade de investigação. Assim, em matéria de 

autoria, as edições do CECS correspondem a um dos seguintes modelos:  

Revistas  

As revistas editadas pelo CECS têm um diretor permanente, sendo cada número 

coordenado por dois ou três editores. No caso destas publicações, pelo menos um dos 

editores de cada número deverá ser membro integrado ou membro associado do CECS, 

devendo o segundo ou terceiro editor ser de outro país, de língua portuguesa ou não. 

Livros 

Os livros publicados pelo CECS podem corresponder a uma das seguintes modalidades:  

Um só autor: livros que resultam de um trabalho de autoria singular. 

Dois ou mais autores: livros que resultam de um trabalho de autoria coletiva, figurando 

neste caso o nome de todos os intervenientes no campo da autoria. Os capítulos ou partes 

constituintes deste tipo de livros podem ser assinados por um dos autores, por uma parte 

do conjunto dos autores ou por todos simultaneamente (não sendo, neste último caso, 

necessário indicar capítulo a capítulo o nome dos autores).  

Edição de um ou mais coordenadores: livros que resultam de contribuições diversas. O que 

distingue esta modalidade da anterior é que os capítulos interiores são de origens 

diversificadas, não sendo necessariamente da autoria daqueles que assumem a 

responsabilidade editorial de coordenação do volume.  

Traduções: livros que, sendo originalmente publicados noutra língua, são traduzidos para 

Português por investigadores do CECS.  

A publicação de qualquer outra modalidade de obras e de autores externos ao CECS fica sujeita 

à apreciação extraordinária da direção editorial da unidade de investigação.  

Tipologia de publicações 

Como sugere o ponto anterior, as publicações do CECS têm uma natureza variada, dividindo-se 

essencialmente em duas categorias: publicações periódicas – as revistas – e publicações em 

coleção – os livros. Embora algumas obras continuem a ser editadas também em papel (umas 

em gráfica em parceria com editoras comerciais, outras em impressão digital), todas as edições 

são de natureza eletrónica, de acesso aberto. De acordo com a prática dos últimos anos, as 

publicações do CECS organizam-se globalmente nas seguintes categorias:   
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Revistas 

As publicações do CECS incluem a edição de duas revistas, ambas com edição eletrónica na 

plataforma Open Journal System (OJS) e em regime de acesso livre. As duas publicações 

periódicas têm edição semestral, publicando-se, portanto, regularmente duas vezes por 

ano (em junho e em dezembro). Volumes temáticos extraordinários podem também ser 

pontualmente publicados. Ambas as revistas estão sujeitas ao processo de revisão de pares 

e têm edição bilingue, ou seja, todo o seu conteúdo é simultaneamente publicado em 

Português e em Inglês.  

Comunicação e Sociedade: como se explicita no site desta publicação 

(http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/about/editorialPolicies#focusAndScope), 

“Comunicação e Sociedade é uma revista académica que pretende aprofundar a análise dos 

fenómenos comunicacionais e, simultaneamente, contribuir para a leitura da realidade 

social, segundo ferramentas teóricas e metodológicas dos diferentes campos das Ciências 

Humanas e Sociais”. De acordo com a política editorial da revista, “Comunicação e 

Sociedade aceita propostas de trabalhos académicos originais e inéditos sobre temas 

relacionados com as chamadas de trabalho e com os objetivos e o âmbito da revista, na 

forma de (I) artigos e (II) recensões e recebe também entrevistas”. As edições têm natureza 

temática, admitindo também a publicação, na secção “Varia”, de artigos que não se 

enquadrem na chamada específica de cada número.  

Diretor: Moisés de Lemos Martins 

Editores: variam consoante os números 

ISSN: 2183-3575 (online) / 1645-2089 (impresso) 

Prefixo DOI: 10.17231  

Site: http://www.revistacomsoc.pt  

Figura 1: Capas dos números 31, 32 e 33 da revista Comunicação e Sociedade 

Revista Lusófona de Estudos Culturais/Lusophone Journal of Cultural Studies: apresenta-se no 

respetivo site (http://rlec.pt/index.php/rlec/about/editorialPolicies#focusAndScope) como 

uma revista com o propósito de “servir os países de língua oficial portuguesa, assim como 

as suas diásporas, proporcionando-lhes condições científicas que lhes permitam configurar 

http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.revistacomsoc.pt/
http://rlec.pt/index.php/rlec/about/editorialPolicies#focusAndScope
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os atuais desafios das culturas, das artes e das línguas”. Com uma estrutura idêntica à da 

revista Comunicação e Sociedade, a Revista Lusófona de Estudos Culturais/Lusophone 

Journal of Cultural Studies “aceita propostas de trabalhos académicos originais e inéditos 

sobre temas relacionados com as chamadas de trabalho e com os objetivos e o âmbito da 

revista, na forma de (I) artigos e (II) recensões e recebe também entrevistas”. Os números 

são temáticos, admitindo também a publicação de artigos diversos na secção “Varia”.  

Diretor: Moisés de Lemos Martins 

Editores: variam consoante os números 

ISSN: 2183-0886 (online)   

Site: http://www.rlec.pt 

Figura 2: Capa dos volumes 4 (números 1 e 2) e 5 (número 1) da Revista Lusófona de Estudos 

Culturais/Lusophone Journal of Cultural Studies 

Livros 

No âmbito de uma política de expansão e ampla distribuição editorial, o CECS adaptou 

progressivamente a sua estratégia de publicação à difusão online de livros. Por isso, neste 

campo, passou a adotar essencialmente o formato de ebook. Apesar de continuar a editar 

algumas obras em papel, o CECS disponibiliza todos os livros em edição eletrónica, 

organizados em três coleções principais:  

Coleção Comunicação e Sociedade: esta série de livros, que começou por se publicar em 

parceria com a editora Campo das Letras (e posteriormente com a Grácio Editor e com a 

Húmus), reúne obras das diversas áreas temáticas a que se dedica a investigação do CECS. 

Podendo resultar de trabalhos enquadrados por projetos de investigação em curso na 

unidade, estas obras podem também ser motivadas por iniciativas singulares ou dinâmicas 

de cooperação entre investigadores. Embora esta coleção seja editada cada vez mais em 

formato ebook, sob a responsabilidade exclusiva do CECS, alguns títulos podem, por decisão 

da direção editorial, ser editados em parceria com editoras comerciais. Por esta razão, a 

coleção Comunicação e Sociedade admite a opção por dois modelos distintos de capa, 

conforme se ilustra nas Figuras 3 e 4.  

http://www.rlec.pt/
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Figura 3: Exemplos de capas de livros da coleção Comunicação e Sociedade de edição exclusiva do CECS 

Figura 4: Exemplos de capas de livros da coleção Comunicação e Sociedade da responsabilidade de editora 

comercial 

Coleção Atas: como o próprio nome indica, esta série de livros está vocacionada para a 

publicação de atas de eventos científicos organizados ou coorganizados pelo CECS. Apesar 

de os sistemas de avaliação curricular tenderem a desvalorizar estas publicações em 

benefício de artigos em revistas científicas e capítulos de livros coletivos, esta é a coleção 

recomendada pela direção editorial do CECS para divulgar os trabalhos apresentados em 

congressos e seminários. Podendo os eventos científicos ser pretexto para organizar livros 

coletivos com seleção de textos resultantes de intervenções de oradores convidados, os 

textos de comunicações dos participantes regulares devem ser organizados nesta coleção, 

inclusive quando a sua edição é sujeita a processos de revisão de pares. Para esta coleção 

específica, as edições do CECS seguem apenas um modelo de capa, conforme ilustrado na 

Figura 5.  
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Figura 5: Exemplos de capas de livros editados na coleção Atas 

Coleção Pedagogia: esta série de livros foi criada para acolher publicações de caráter 

pedagógico, ou seja, obras que tenham como principal propósito constituir um recurso de 

apoio a Unidades Curriculares específicas dos cursos promovidos pelo Departamento de 

Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, com o apoio do CECS. Também para 

esta coleção, cujo design de paginação segue um modelo mais ajustado à apresentação de 

elementos gráficos explicativos, condizentes com a natureza didática das obras, foi definido 

um modelo específico de capa, conforme exemplificado na Figura 6. 

Figura 6: Exemplo de capa de livros da coleção Pedagogia 

Outras coleções: no âmbito de trabalhos de colaboração externa, o CECS pode ainda editar 

livros fora das suas coleções regulares, que, pela relação com as entidades parceiras, devam 

respeitar outras normas gráficas. Mantém-se, no entanto, nestes casos o imperativo de 

respeitar os restantes princípios definidos neste manual.  
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Apontamentos sobre a língua 

As revistas editadas pelo CECS são publicadas simultaneamente em Português e em Inglês. As 

obras editadas no âmbito das coleções podem ser publicadas em qualquer língua conhecida 

dos seus autores. No que diz respeito a obras em língua estrangeira, o Inglês é a língua mais 

comum de publicação, mas outras podem ser utilizadas. Em qualquer caso de idioma 

estrangeiro, as obras editadas pelo CECS devem ser sujeitas a revisão por um profissional ou 

por um falante nativo da língua em causa. É da responsabilidade dos autores e/ou 

coordenadores de obra garantir a revisão e/ou tradução dos textos, em articulação com a 

direção editorial da unidade de investigação.  

Apesar de admitir e apoiar a publicação de livros em língua estrangeira, o CECS é 

particularmente favorável à publicação de obras em língua portuguesa. Condizente com o 

projeto estratégico e a missão da unidade, a preferência pelo Português como língua de 

difusão do conhecimento está enraizada na cultura do CECS e articulada com o enfoque de 

uma parte da investigação nas questões da lusofonia.  

Se a edição de livros de atas pode admitir a conjugação, na mesma obra, de textos em línguas 

diversas, em conformidade com as línguas de trabalho dos eventos científicos a que dizem 

respeito, os livros das outras coleções devem publicar-se num único idioma. Mesmo no caso de 

livros editados, ou seja, livros que reúnam o contributo de autores diversos, deve seguir-se o 

princípio de unidade linguística e optar por uma só língua para toda a obra.  

No que diz respeito à publicação em língua portuguesa, as edições do CECS têm em conta os 

seguintes aspetos:  

Adequação à nova ortografia 

Embora muitos autores continuem a demonstrar resistência à adaptação à nova ortografia 

portuguesa, o CECS determina que os textos publicados em revistas ou livros da sua edição 

sigam a nova ortografia.  

Variantes do Português no espaço lusófono 

Dada a natureza das relações dos investigadores do CECS com outros grupos de 

investigadores de língua portuguesa, é cada vez mais frequente a publicação de obras em 

regime colaborativo, especialmente com autores brasileiros. Não ignorando as diferenças 

de ortografia que se registam entre os países de língua portuguesa, mesmo atendida a nova 

ortografia, o CECS recomenda que se respeitem as particulares de redação do Português 

nas suas diversas variantes (Brasil, Angola, Moçambique…). Por isso, se os coordenadores 

de obras coletivas assim o entenderem, os textos que compõem estas obras podem 

conjugar a redação portuguesa com a redação em outra variante. Também é aceitável que 

os autores originários de países onde vigora outra variante se sujeitem a uma revisão dos 

seus textos que os adeque à redação portuguesa, se essa for a opção dos editores (que 

devem disso informar os autores que contribuem para a obra). Não deve, porém, acontecer 

o contrário, ou seja, não será aceitável que uma obra editada pelo CECS se apresente 
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totalmente de acordo com a redação em outra variante, a menos que o(s) seu(s) autor(es) 

sejam exclusivamente do país em causa.   

O respeito pela redação noutras variantes do Português não deve, no entanto, confundir-se 

com o respeito pela nova ortografia. Independentemente de respeitarem outra variante ou 

de seguirem a redação portuguesa, as obras devem ser coerentes relativamente ao novo 

acordo ortográfico.  

Citações de outra língua 

Como se explicará adiante, por questões de coerência linguística, 

no caso das obras publicadas em Português, as citações feitas a 

partir de originais em língua estrangeira devem aparecer no corpo 

do texto traduzidas para Português (tradução livre do autor, que 

não deve incluir a citação na língua original em nota de rodapé nem 

incluir qualquer menção do tipo “tradução do autor” junto à 

citação. A figuração da obra citada na lista de referências 

bibliográficas é suficiente para se presumir que se a referência é 

noutra língua e a citação está em Português será porque o autor do 

texto em que a citação aparece a traduziu). No cumprimento do 

mesmo princípio, os estrangeirismos sem adaptação formalizada à 

língua portuguesa figuram no texto assinalados com itálico.  

Podem excetuar-se desta regra de traduzir as citações (sejam elas 

de livros ou de excertos de entrevistas) os seguintes tipos de 

inserções a que os textos façam alusão: poesia, letras de música, 

slogans publicitários e quaisquer outras expressões cujo sentido se 

perca em absoluto na tradução. Também os títulos de obras (livros, 

álbuns de música, filmes, obras de arte…) devem ser mantidos na 

sua língua original, a menos que o autor siga por referência uma 

tradução oficial da obra (especialmente comum, por exemplo, em 

filmes). 

  

Citações 

As citações devem 

sempre figurar na língua 

em que é escrito o texto 

no quadro do qual é feita 

a referida referência. 

Para além de se entender 

que não seria favorável à 

leitura e compreensão do 

texto a mudança 

constante de idioma, 

entende-se não ser 

adequado presumir que 

o leitor conhece todos os 

idiomas eventualmente 

dominados pelo(s) 

autor(es). 
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14 
B. Estilo  

O estilo não diz respeito exclusivamente às formas de citação e identificação das referências 

bibliográficas. Entendido como um conjunto de aspetos formais e de recursos expressivos, o 

estilo compreende a definição de detalhes de apresentação que vão desde a escolha do tipo de 

aspas ao recurso a itálico. De acordo com a American Psychological Association (APA), o estilo 

refere-se a “regras ou diretrizes que um editor observa para assegurar uma apresentação clara 

e consistente em artigos científicos” (APA, 2010, p. 87). Neste capítulo sistematizam-se 

algumas destas regras, seguindo de perto o manual de publicação da APA, aqui relativamente 

simplificado e ajustado em aspetos que seria forçado não adequar à especificidade da língua 

portuguesa.  

Pontuação 

A pontuação é um aspeto fundamental, não apenas para aferir a correção sintática e semântica 

de um texto como também para garantir a clareza da expressão. O recurso aos principais sinais 

de pontuação – vírgula, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, 

ponto e vírgula e travessão – está intimamente ligado ao estilo de escrita de cada autor, pelo 

que este manual se isenta de fazer considerações em detalhe sobre a sua utilização.  

Aspas 

As edições do CECS adotam a utilização das aspas curvas duplas (“…”). Consideram-se em 

desuso as aspas angulares («…»), que não se usarão nas publicações do CECS.  

Utilizam-se aspas curvas duplas nas seguintes situações:  

- para assinalar palavras ou frases usadas de modo irónico ou como calão, ou ainda 

como expressões inventadas. Nestes casos, usam-se aspas em todas as aparições da 

palavra ou expressão ao longo do texto;  

- para assinalar o título de um artigo de revista, capítulo de livro ou título de música no 

corpo do texto (note-se que o título de um livro, filme ou obra de arte, como 

assinalado adiante, se deve, no entanto, referir em itálico. O sentido global desta regra 

é o seguinte: a obra assinala-se em itálico; o seu interior, porém, ou as suas partes 

integrantes, assinalam-se entre aspas); 

- para introduzir citações no corpo do texto. 

Não se utilizam aspas curvas duplas nas seguintes situações:  

- para assinalar a introdução de estrangeirismos. Nesse caso, como se define adiante 

neste manual, as palavras ou expressões são assinaladas em itálico;  

- quando as citações contêm 40 ou mais palavras. Nesse caso, as citações destacam-se 

do texto em bloco recuado e um ponto de letra inferior (ex. se o corpo do texto estiver 

a tamanho 12, a citação recuada figurará a tamanho 11). Nestes casos, as citações não 

são indicadas, nem no início nem no fim, com recurso a aspas.  
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Devem utilizar-se aspas curvas simples (‘…’) sempre que, na citação original transcrita no 

corpo do texto, houver palavras ou expressões entre aspas. Nestes casos, usam-se aspas 

curvas duplas para assinalar o início e o fim da citação e aspas curvas simples para assinalar 

as palavras ou expressões que, na fonte original, figurem entre aspas. Sempre que a citação 

tiver uma extensão igual ou superior a 40 palavras, isto é, sempre que a citação figurar em 

bloco recuado, as aspas curvas simples são substituídas por aspas curvas duplas, para 

assinalar palavras ou expressões que na fonte original estejam também assinaladas com 

aspas.  

Parênteses 

Por princípio, no corpo do texto, sempre que os autores entendam necessário, são usados 

parênteses curvos para introduzir uma palavra, expressão ou frase que se intercala no texto 

para dar informação adicional, mas que não é essencial para a compreensão do sentido. 

São também estes os sinais gráficos que se utilizam para introduzir as referências 

bibliográficas no corpo do texto. Os parênteses retos são utilizados quando dentro dos 

parênteses curvos há necessidade de utilizar novamente parênteses (ou seja, numa 

situação de parênteses “dentro” de parênteses) ou porque alguma situação particular (por 

exemplo, das referências citadas) assim o exige. Também se usam parêntesis retos para 

introduzir alguma indicação que não fazia parte do texto original citado.  

Uso de maiúsculas 

O uso de letras maiúsculas é uma particularidade mais decorrente da 

língua em que se escreve do que do estilo de escrita seguido, no caso o 

estilo APA. No caso da língua alemã, por exemplo, todos os 

substantivos (próprios, comuns ou coletivos) escrevem-se com inicial 

maiúscula. Sem prejuízo do respeito que deve ter-se por estas 

especificidades de cada idioma, no caso da língua portuguesa o uso de 

letras maiúsculas aplica-se nas seguintes situações:  

- no início de cada frase;  

- no início de nomes próprios; 

- no início de nomes de instituições ou entidades em todas as 

palavras que componham a designação, exceto em conjunções ou 

proposições (ex. Universidade do Minho, Departamento de 

Comunicação, Embaixada do Brasil, Câmara Municipal de Braga, 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Academia de 

Ciências de Lisboa, Entidade Reguladora para a Comunicação 

Social…); também no início dos nomes de órgãos de soberania ou 

do Governo (ex. Assembleia da República, Governo, Assembleia 

Municipal…);  

- no início de nomes geográficos (ex. Alto Alentejo, Minho…), de 

entidades de religiões monoteístas (ex. Deus, Alá, Espírito Santo…), 

Nota especial 

sobre cargos 

Os cargos que digam 

respeito ao exercício de 

funções são indicados 

em letra minúscula no 

corpo dos textos (ex. 

presidente da 

Assembleia da República, 

ministro da Saúde, 

diretor do CECS). 

Excetua-se desta regra o 

cargo de Presidente da 

República, que deve 

escrever-se sempre em 

maiúscula. Também a 

indicação de categorias 

profissionais deve ser 

escrita com inicial 

maiúscula (ex. Professor 

Auxiliar, Técnico 

Superior).  
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de nomes mitológicos (ex. Adamastor, Vénus…), de nomes da astronomia (ex. Sagitário, 

Lua, Marte, Sol, Terra…), de nomes relacionados com os calendários dos povos (ex. 

Pentecostes, Ramadão…), de nomes de festas públicas (ex. Carnaval); 

- no início dos nomes dos pontos cardeais e pontos colaterais, quando 

usados de forma absoluta (ex. A Sul, a gastronomia é mais simples; os 

povos do Leste da Europa…); quando usados com o seu valor próprio, 

isto é, o da indicação de direção, os pontos cardeais são, no entanto, 

escritos em letra minúscula (ex. vento de nordeste; viagem de norte a 

sul de Portugal); 

- em nomes de edifícios, construções arquitetónicas e propriedades 

rústicas (ex. Basílica dos Congregados, Mosteiro de Tibães, Quinta dos 

Corvos…). Note-se, porém, que esta situação não define uma 

obrigatoriedade de escrever sempre algumas destas palavras em 

maiúsculas (ex. Na Universidade do Minho, paga-se propinas; nas 

universidades portuguesas há bolsas de apoio social. No Mosteiro de 

Tibães está patente uma exposição…; os mosteiros do século XV eram 

monumentais.);  

- no início de palavras relativas a atos de autoridade do Estado ou outros órgãos e legislação 

(ex. Lei nº 57/2017; Despacho Reitoral nº 3/2018, Decreto-Lei nº 200/2011, Regulamento 

Académico, Código Civil); 

- na primeira palavra dos títulos de obras citadas no corpo do texto (apenas na primeira 

palavra e não em todas as palavras que compõem o título). A mesma regra é aplicável à 

identificação das obras citadas na lista final de referências. Excetua-se deste princípio a 

referência a obras em língua alemã, por exemplo, cuja gramática requer a redação de todos 

os substantivos com inicial maiúscula (ver exemplo na página 34, a propósito de livros com 

antigos com reedição recente); 

- no início de nomes de ciências, ramos de ciências, artes, cursos e disciplinas (ex. 

Sociologia). Deve, neste domínio, distinguir-se o uso de algumas palavras que podem ter 

sentidos diversos (ex. na área das Ciências da Comunicação, há poucos projetos. Também 

nas empresas portuguesas as práticas de comunicação são ainda pouco valorizadas); 

- no início de nomes que designam línguas (ex. Português). No entanto, quando se refere o 

adjetivo (ex. língua portuguesa), a designação da língua figura com inicial minúscula;  

- nas designações de factos históricos ou acontecimentos importantes, bem como de 

períodos históricos (ex. Descobrimentos);  

- na designação de plataformas, programas informáticos e redes sociais (ex. Blackboard, 

Word, SPSS, Adobe Audition, Facebook, Twitter, Instagram…); 

Não se usa inicial maiúscula nas seguintes situações:  

- a seguir à utilização de dois pontos e de ponto e vírgula;  

Nomes da 

astronomia 

À semelhança do que 

assinalam os livros de 

estilo de alguns jornais, 

deve notar-se nalguns 

casos as diferenças de 

sentido que deixam de 

exigir inicial maiúscula 

[ex. Terra (planeta) e 

terra (solo)]. 
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- na enumeração de itens numa lista no corpo do texto (note-se que nestes casos de 

enumeração, cada item deve terminar com ponto e vírgula e não com ponto final);  

- nos nomes de cargos, postos ou dignidades hierárquicas, bem como nos vocábulos que 

designam títulos (ex. diretor-geral), exceto Presidente da República e Primeiro-Ministro, 

sempre que estas designações não estejam seguidas do nome da pessoa que ocupa o 

cargo; 

- na indicação de nomes dos meses (ex. agosto, dezembro), das estações do ano (ex. 

primavera, inverno) e dos dias de semana (ex. domingo, segunda-feira). Note-se, porém, 

que esta regra não se aplica à língua inglesa, por exemplo;  

- na indicação de nomes de moedas ou outras unidades de medida (ex. euro, dólar, dinar 

argelino, quilograma, quilómetro, hectare, metro cúbico…). Na abreviatura das unidades de 

medida também não se utiliza maiúscula (ex. kg, km, m2, volts, watts…). 

Uso de itálico 

As edições do CECS evitam o uso de negrito (que se usa exclusivamente para formatar títulos e 

entretítulos). Em vez de negrito, utiliza-se itálico no corpo do texto em situações em que se 

pretenda assinalar algum destaque. O uso do itálico deve ser, no entanto, esporádico. 

Recomenda-se o recurso a itálico nas seguintes situações respeitantes ao corpo do texto:  

- indicação de títulos de livros, revistas e jornais, filmes, programas de televisão e rádio e 

obras de arte (ex. títulos de álbuns de música, títulos de quadros/pinturas/esculturas…); 

- indicação de uma letra, palavra ou frase citada como exemplo linguístico;  

- palavras ou expressões que mereçam destaque do ponto de vista semântico; 

- introdução de termos novos, técnicos ou estrangeiros (recorrer a itálico em todas as 

utilizações destes termos no texto). No entanto, quando os estrangeirismos já têm 

aceitação formal em dicionários da língua portuguesa ou uso corrente, não havendo 

expressão considerada suficientemente equivalente na língua portuguesa (ex. online, 

offline, software, hardware, download, upload, site, website, smartphone, design, 

marketing, tablet, hashtag, email, ebook, tweet, podcast, workshop, slogan, newsletter, 

chat) pode admitir-se a dispensa do uso do itálico. Ou seja, nestes casos, admite-se que, 

dependendo da sensibilidade dos autores/editores, se utilize estas palavras em itálico ou 

não, com a garantia de coerência dentro de uma determinada obra (ou sempre em itálico 

ou sempre sem itálico). Note-se, porém, que outras palavras correntemente usadas em 

língua estrangeira devem continuar a escrever-se em itálico, por terem equivalente 

suficiente em Português (ex. flyer que pode dizer-se folheto; like que pode dizer-se gosto; 

social media que pode traduzir-se por redes sociais ou média sociais. Nestes casos, os 

autores podem optar pela palavra correspondente em Português ou usar o estrangeirismo 

em itálico).   
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Não se utiliza itálico nas seguintes situações:  

-  nas abreviaturas e nas siglas; 

- nas citações, a não ser para assinalar expressões que estejam igualmente em itálico na 

fonte ou que o autor do texto entenda destacar. Neste último caso, deve acrescentar-se no 

fim da citação, por exemplo, a seguinte indicação: (itálico acrescentado);  

- nas menções a projetos de investigação científica, títulos de exposições e de 

conferências/seminários, congressos, workshops e similares, que devem figurar sempre 

entre aspas; 

- na designação de plataformas, programas informáticos e redes sociais, mesmo quando os 

respetivos nomes têm origem noutra língua (ex. Blackboard, Word, SPSS, Adobe Premiere, 

Twitter, Instagram…). 

Abreviaturas e siglas 

Apesar de usadas de modo muitas vezes indistinto, as abreviaturas e as siglas não são 

exatamente a mesma coisa. A abreviatura é uma forma encurtada ou contraída de uma 

palavra, constituída por uma ou mais letras (geralmente as iniciais) dessa palavra, seguidas de 

um ponto (ex. obs. para observação). A sigla, por seu lado, diz respeito a uma sequência 

formada pelas letras ou sílabas iniciais de palavras que constituem uma expressão (ex. ERC 

para Entidade Reguladora para a Comunicação Social).  

De modo a garantir a máxima clareza do texto, o uso de abreviaturas e de siglas deve ser 

esporádico. De acordo com o manual de publicação da APA, “embora as abreviaturas sejam 

por vezes úteis para termos longos e técnicos na escrita científica, a comunicação é 

normalmente confusa e menos esclarecida, se, por exemplo, uma abreviatura é pouco familiar 

para o leitor” (APA, 2010, p. 106). Por essa razão, os autores devem ponderar a adequação do 

uso de abreviaturas e de siglas. Uma regra que pode ajudar a decidir a pertinência da sua 

utilização ou não prende-se com o número de vezes em que a palavra, expressão ou 

designação abreviada aparece no texto. Se a utilização for inferior a três vezes, não será 

O caso da palavra média  

A palavra média para designar meios de comunicação social está dicionarizada em 

Português com acento, o que significa que já foi adaptada à língua portuguesa (ver, por 

exemplo, o Dicionário da Porto Editora ou o Dicionário Houssais). Por essa razão, deve 

usar-se preferentemente desta forma, ou seja, sem itálico por já não dever ser tomada 

como um estrangeirismo. Note-se que o mesmo acontece com palavras derivadas, como 

multimédia, que nem sequer tem qualquer outra existência nos dicionários da língua 

portuguesa, apesar de ter uma origem comum à palavra média.  

O Manual de publicação – Livro de estilo das Edições do CECS admite a dupla formulação: 

ou média, sem itálico e com acento, ou media com itálico e sem acento, como na 

formulação latina. Em qualquer dos casos, as obras devem ser absolutamente coerentes 

por uma destas opções e nunca misturar ambas. A única convivência que se deve admitir é 

com a palavra mídia, a formulação do Português do Brasil.  
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pertinente recorrer a abreviaturas e/ou siglas. Outra consideração que os autores poderão 

fazer na opção por abreviaturas e/ou siglas tem a ver com o grau de familiaridade dos 

destinatários potenciais com as abreviaturas e/ou siglas em questão (ex. Unesco é uma sigla de 

domínio público, pelo que não levantará dúvidas de compreensão semântica).  

Os autores que recorram à utilização de abreviaturas e de siglas devem ter em linha de conta 

as seguintes recomendações:  

- em caso de dúvida e de siglas que não sejam de domínio público, não deve assumir-se 

como garantido que os leitores compreenderão o seu sentido. Deve, por isso, indicar-se o 

seu significado na primeira utilização, de preferência, entre parêntesis no corpo do texto; 

- o plural das abreviaturas faz-se acrescentando um s sem apóstrofe às letras utilizadas na 

abreviatura (ex. vol. no plural ficará vols.);  

- as siglas são escritas integralmente em letras maiúsculas quando todas as letras 

correspondem às iniciais das palavras que as compõem (ex. FCT – Fundação para a Ciência e 

a Tecnologia; ECREA – European Communication Research and Education Association; ICA – 

International Communication Association; IAMCR – International Association for Media and 

Communication Research; ONU – Organização das Nações Unidas; ONG – Organizações 

Não-Governamentais; UE – União Europeia); no caso de acrónimos, só se usa maiúscula na 

primeira letra (ex. Sopcom – Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, 

Confibercom – Confederação Ibero-americana de Associações Científicas e Académicas de 

Comunicação; Intercom – Sociedade Brasileira de Ciências da Comunicação). O mesmo se 

aplica a siglas que, correspondendo às iniciais das palavras a que se referem, formam, no 

entanto, sílabas legíveis como tal (ex. Unesco – United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organisation): 

- as siglas não admitem o plural (ex. os PALOP e não os PALOPs);  

- não se usa ponto final entre as letras que compõem uma sigla.  

Números 

Números cardinais e ordinais 

A principal regra de estilo relativa à utilização de números nas edições do CECS diz respeito 

à distinção entre a expressão em numeral e a expressão verbal. Deste modo, usa-se a 

expressão verbal por extenso para números de zero a nove. A partir de 10, inclusive, usa-se 

o numeral.  

Não obstante esta regra genérica, deve usar-se numeral nas seguintes situações:  

- utilização de números em gráficos ou figuras;  

- utilização de números que precedem imediatamente uma unidade de medida (ex. 5 

km; 10 kg; 150 €). A propósito, registe-se que as abreviaturas km ou kg se escrevem 

integralmente em minúscula e que se introduz sempre um espaço entre o número e a 

abreviatura da medida ou o símbolo da moeda a que se refere; 
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- utilização de números que representam funções matemáticas ou estatísticas, frações 

ou quantidades decimais, percentagens, rácios, etc.;  

- utilização de números que representam tempo (ex. as aulas começam às 17h), datas, 

pontos numa escala e somas exatas de dinheiro; Note-se, porém, que, quando os 

números se utilizam para referir um período de tempo e não uma hora específica, se 

mantém a regra de até nove se escrever por extenso (ex. a viagem durou seis horas; a 

UM abriu a cantina há dois anos); 

- referência a números que denotam um lugar específico numa série numerada, partes 

de livros e tabelas (ex. na secção 3 do capítulo 2).    

Usa-se a expressão verbal extensa nas seguintes situações:  

- qualquer número que comece uma frase ou título (sempre que possível, é 

recomendada a reformulação da frase para evitar o início com números);  

- utilização de frações comuns (ex. um quinto dos portugueses).  

Frações decimais 

Quando os números a utilizar dizem respeito a frações decimais, usa-se vírgula a separar a 

casa das unidades e as casas decimais, mesmo em casos em que a unidade não pode ser 

superior a um (ex. 0,28 cm). Sendo possível, os autores deverão procurar fazer 

arredondamentos que contribuam para uma melhor apreensão do sentido.  

A vírgula utiliza-se para assinalar frações decimais, tanto em unidades de medida como em 

moeda (ex. 120,50 €). Entre milhares usa-se um ponto para facilitar a leitura (ex. 1.200 €). 

Excetuam-se desta regra números que não reportam a unidades de medida ou moeda (ex. 

número de páginas, código binário, número de série…). 

Valores monetários 

Os valores monetários são assinalados com o símbolo correspondente da moeda em causa 

no caso do euro (€), do dólar ($) e da libra (£). Nos restantes casos, usa-se a identificação da 

moeda por extenso com inicial em minúscula (ex. bolívar). 

Percentagens 

A referência a percentagens recomenda a utilização do respetivo símbolo (%) quando este é 

precedido por um numeral. Quando a referência não diz respeito a um número concreto ou 

quando o número é o primeiro elemento da frase (ocasião em que o número será indicado 

por extenso e não em numeral), usa-se a palavra percentagem por extenso.  

Recomenda-se ainda que a utilização de percentagens se aplique a situações em que a 

totalidade é efetivamente superior a 100. Quando o universo (ou a amostra) em causa é 

menor que 100, é preferível a utilização de outras proporções relativas ou dos valores 

absolutos.  
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Tabelas, gráficos, esquemas, imagens e outras figuras 

Sempre que os textos (artigos, capítulos ou livros) correspondam à apresentação de dados 

resultantes de trabalho de investigação ou citados a partir de referências bibliográficas, é 

aconselhável o recurso a tabelas, gráficos ou outras formas esquemáticas de apresentação de 

informação que facilitem a compreensão. A formatação destes elementos pode seguir as 

opções estéticas de cada autor, mas recomenda-se o recurso a estilos pouco complexos e com 

gradações de cor simples. Para publicações em papel, recomenda-se a utilização de gradações 

de cinza para evitar custos elevados de impressão. Esquemas ou gráficos muito elaborados 

poderão ter um papel dispensável ou mesmo ruidoso nos textos. Imagens que não tenham 

especial relevância no contexto em que são inseridas também deverão ser dispensadas, dado 

que a sua utilização jamais deverá ter um sentido meramente decorativo.  

Todos os elementos gráficos (tabelas, gráficos, esquemas, imagens e outras figuras) devem 

estar no idioma do texto em que são inseridos e são identificados em numeração árabe com as 

seguintes designações (ver exemplos nos pontos seguintes):  

- Tabela: para todo o tipo de apresentação de dados de dupla entrada (quadros ou tabelas);  

- Gráfico: para todo o tipo de representação gráfica de dados estatísticos;  

- Figura: para todas as outras formas de representação visual (esquema, imagem, desenho, 

fotografia, infografia…).  

No corpo do texto, a referência a estes elementos gráficos faz-se com a designação e 

numeração correspondente, devendo a designação ser indicada com inicial maiúscula (ex. Na 

Tabela 1…), exceto quando há uma referência indefinida aos elementos em causa (ex. nas 

tabelas abaixo).  

A identificação de todos os elementos gráficos faz-se mediante a introdução de legenda e não 

de títulos. Os elementos gráficos que sejam reproduzidos de outras fontes de informação que 

não o(s) autor(es) devem identificar a respetiva fonte após a legenda. Os elementos gráficos 

que sejam produzidos pelo(s) autor(es) não devem ter qualquer indicação de fonte. Quando a 

fonte é um link, deve apenas indicar-se o URL de localização dos originais (ex. Fonte: 

www.cecs.uminho.pt). As legendas não têm ponto final e devem estar centradas em relação à 

imagem.  

Tabelas 

Quer sejam de produção própria dos autores quer sejam tomadas de referências 

bibliográficas como dados com origem em outras fontes, por questões de formatação, as 

tabelas têm que ser sempre introduzidas a partir das ferramentas do Word, ou seja, não 

podem ser imagens de outro tipo. Constam nos originais como elementos tipográficos 

normais.  

 

 

http://www.cecs.uminho.pt/
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Ex. 

 Diário de 

Notícias 

Jornal de 

Notícias 

Público 

Infografias 12 8 18 

Fotografias 10 15 7 

Tabela 1: Recurso a infografias e a fotografias nos três principais jornais diários nacionais  

Gráficos 

Os gráficos reproduzidos de outras fontes de documentação são introduzidos normalmente 

como imagens. Assim deverão ser também introduzidos os gráficos produzidos em Excel ou 

em SPSS. Em representações gráficas mais complexas deve acautelar-se o tamanho dos 

elementos e a legibilidade dos dados. Alguns gráficos só teriam boa leitura em dimensões 

inapropriadas para o formato das publicações do CECS. Por isso, recomenda-se uma 

ponderação cuidada sobre a adequação da opção por gráficos, sendo nalguns casos 

eventualmente desejável a sua substituição por tabelas, em favor da boa leitura dos dados 

em causa. Um gráfico que não tenha boa leitura é um elemento inútil no texto.  

Ex. 

 

Gráfico 1: Distribuição da amostra por género 
Fonte: Magalhães, 2009, p. 203 

Esquemas  

Com frequência os autores recorrem a formas automáticas do Word para introduzir 

esquemas referentes a passagens do texto. Embora essas formas automáticas sejam de 

utilização simples, é também desejável que sejam incorporadas no texto sob a forma de 

imagem. Note-se que, enquanto imagem, os esquemas não podem ser editados no 

software de paginação, pelo que deverão acautelar os cuidados referentes à tradução. 
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Ex. 

 

Figura 7: Análise SWOT do CECS 

Imagens e outras figuras 

Na utilização de imagens alheias e/ou outras figuras, os autores devem ter em consideração 

as questões de direitos de autor, que, sendo igualmente importantes nas outras formas de 

representação gráfica, são especialmente esquecidos quando se trata de imagens 

(fotografias, especialmente). No caso de imagens alheias, os autores do texto devem 

identificar a fonte; ou os créditos correspondentes, no caso de imagens que são 

reproduzidas a partir do original e não de outras publicações prévias.  

Como se assinala no manual de publicação da APA, “os princípios éticos de publicação 

proíbem qualquer deturpação intencional de imagens, da mesma maneira que é proibida a 

manipulação fraudulenta de dados” (APA, 2010, p. 166). Por esta razão, sempre que uma 

imagem utilizada pelos autores tiver sido sujeita a qualquer tipo de edição (a conversão 

para preto e branco, por exemplo), isso deve ser assinalado na legenda.  

Ex. 

 

 

Figura 8: Mural da Universidade de Brasília 
Créditos: Luís António Santos 

Forças

...

Fraquezas

...

Oportunidades

...

Ameaças

...



 

 

 
M

an
u

al
 d

e 
p

u
b

lic
aç

ão
 

 

24 

Aspetos técnicos da inserção de imagens 

Todos os elementos gráficos introduzidos sob a forma de ficheiro de imagem devem ter 

uma resolução mínima de 300 dpi. Imagens originais a cores que devam ser reproduzidas a 

preto e branco (especialmente importante no caso de publicações em papel) devem ser 

convertidas para preto e branco pelos próprios autores. Como se explica adiante, na 

entrega de originais para paginação, todas as representações gráficas devem constar no 

texto na passagem exata (sendo também entregues ao paginador em ficheiro separado de 

extensão jpg ou png, exceto tabelas ou quadros preparados no editor de texto). 

Títulos e entretítulos 

Os títulos e os entretítulos utilizados na estrutura dos capítulos nunca terminam com ponto 

final. Os entretítulos poderão ser organizados com recurso a numeração, embora essa opção 

deva ser seguida apenas nos casos em que a numeração favoreça a estrutura do texto. No caso 

de obras coletivas, os editores poderão optar por um estilo com entretítulos numerados ou 

não. No entanto, o conjunto da obra deve ser coerente neste princípio: ou se utiliza numeração 

nos entretítulos em todos os textos que compõem a obra ou não se utiliza em nenhum. No 

caso de utilização de numeração, deve adotar-se a numeração árabe para o efeito seguida de 

ponto final (ex.: 1. ou 1.1., 1.2., 1.2.1…).  

Notas de rodapé 

Os textos de obras editadas pelo CECS usam notas de rodapé, cujo recurso deve ser moderado 

para não dificultar a leitura. Em nota de rodapé só consta informação considerada acessória à 

compreensão do texto. Em nenhum caso são usadas notas de fim de documento. Não se 

recorre a notas de rodapé para introduzir a forma original de citações que constem no corpo 

do texto nem para introduzir referências bibliográficas. Pode, no entanto, ser remetida para 

nota de rodapé a identificação da fonte de uma informação ou citação feita no texto, sempre 

que não se trate de uma referência bibliográfica propriamente dita (ex.: um site institucional).  
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C. Normas de citação 

As citações são uma marca recorrente nos textos académicos. De acordo com a APA, esta é 

uma questão crítica do processo de escrita, na medida em que uma prática incorreta de 

citação pode, inclusive, configurar plágio. O recurso a citações deve ser feito com moderação, 

devendo evitar-se a inserção de citações excessivamente longas (uma citação com mais de 100 

palavras é considerada longa). As citações devem, porém, ser feitas sempre que tal se revele 

necessário para a correta atribuição de autoria de ideias alheias e sempre que a sua referência 

ajude a corroborar ou contrariar um ponto de vista. Todas as citações devem ser feitas no 

respeito absoluto pelas regras estabelecidas neste manual em termos de apresentação.  

De acordo com a generalidade dos guias de citação e referenciação bibliográfica, a citação de 

um artigo ou de um livro supõe que o autor leu o trabalho citado. Por outro lado, o recurso a 

ideias, teses ou dados de outros autores, quer para efeitos de fundamentação quer para 

refutação ou debate crítico, deve sempre corresponder à identificação do trabalho ou obra 

citado. Segundo o manual da APA, “seja parafraseando, citando um autor diretamente ou 

descrevendo uma ideia que influenciou o trabalho, tem sempre que se atribuir os créditos à 

fonte” (APA, 2010, p. 170).  

Citações  

As citações feitas no texto podem ser diretas ou secundárias – no caso da reprodução palavra 

por palavra a partir de uma fonte de documentação – ou ainda indiretas – no caso de 

referências indiretas, que não se fazem palavra por palavra, a trabalhos de outros autores.   

Citação direta da fonte 

As citações diretas dizem respeito à reprodução textual de outrem, a que se segue a 

identificação da fonte. Se tem menos de 40 palavras, a citação deve ser incorporada no 

texto e identificada, no início e no fim, com aspas curvas duplas. Se a citação aparece no 

meio de uma frase, deve terminar-se a passagem com aspas, citar a fonte entre parêntesis 

imediatamente a seguir às aspas e continuar a frase. Não é necessária especial pontuação 

nestes casos, a menos que o sentido da frase o exija.  

Ex. 

De acordo com Buyng-Chul Han, “o cansaço habilita o homem para uma serenidade 

especial” (Han, 2014, p. 54), embora ele seja a consequência do excesso de trabalho.  

Se a citação aparece no final de uma frase, o ponto final que encerra a frase figura após a 

indicação da fonte.  

Ex. 

Num capítulo em que também reflete sobre o esgotamento, Han considera que o cansaço 

“torna o homem incapaz de fazer alguma coisa” (Han, 2014, p. 55). 

Se, por outro lado, tiver uma extensão superior a 40 palavras, a citação deve aparecer em 

bloco recuado e num ponto inferior de letra. Neste caso, a citação destaca-se do corpo do 
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texto e não se inicia nem se encerra com aspas. A referência à fonte aparece depois do 

ponto final que encerra a citação. Como em todas as outras situações de citação direta, a 

introdução das palavras de outro(s) autor(es) não deve figurar desligada do texto, ou seja, 

as citações devem ser introduzidas com o cuidado de garantir a boa fluência do texto e da 

sua respetiva leitura.  

Ex. 

No quarto capítulo deste ensaio, Han reflete assim sobre a sociedade do trabalho:  

A sociedade de trabalho e de produção não é uma sociedade livre. Ela produz 

novas coações. A dialética do amo e do escravo não desemboca, afinal, numa 

sociedade em que cada homem que seja capaz de se entregar ao ócio é um ser 

livre. Ela conduz antes a uma sociedade de trabalho em que o próprio amo se 

tornou escravo do trabalho. (Han, 2014, p. 35) 

Em qualquer dos casos, quando a indicação do ano da obra aparece junto ao nome do 

autor, no contexto da frase que introduz a citação, no final do texto citado pode aparecer 

apenas a indicação do número da página. Não é, no entanto, esta a fórmula preferencial 

indicada por este manual.  

Ex. 

De acordo com Buyng-Chul Han (2014), “o cansaço habilita o homem para uma serenidade 

especial” (p. 54), embora ele seja a consequência do excesso de trabalho.  

Se a citação direta é feita a partir de uma publicação online, a referência à fonte deve fazer-

se do mesmo modo, isto é, entre parêntesis, o último nome do autor, o ano e o número da 

página. No caso de a publicação online não ter identificação de página, pode usar-se como 

referência a indicação do parágrafo ou o título da secção a partir da qual se faz a citação. 

Para indicar o parágrafo utiliza-se o símbolo §. 

A primeira letra de uma citação pode ser alterada de maiúscula para minúscula ou vice-

versa, conforme a conveniência da frase em que estiver integrada. Do mesmo modo, são 

admissíveis ligeiras alterações à pontuação por razões de coerência sintática. Este tipo de 

alterações não carece de qualquer explicitação. Já nas seguintes situações, as alterações ao 

texto original citado requerem explicitação: 

- quando se faz omissão de partes do texto citado, devendo usar-se reticências entre 

parêntesis (…) no lugar do trecho omitido;  

- quando se introduz alguma indicação que não fazia parte do texto original citado, 

devendo usar-se parêntesis retos […] para indicar essa introdução;  

- quando se pretende enfatizar uma palavra ou expressão na citação, deve usar-se 

itálico, acrescentando-se entre parêntesis retos no final a indicação [itálico 

acrescentado].  

As citações diretas podem conter elas próprias outras referências que não devem ser 

suprimidas. Essas referências não constarão na lista de referências bibliográficas no final do 

texto, mas devem ser mantidas na citação.  
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Ex.  

Diz Han que “se o pensamento enquanto tal fosse uma ‘rede de anticorpos e de natural 

defesa imunológica’ (Baudrillard, 2002), a ausência da negatividade transformaria o 

pensamento em cálculo mental” (Hans, 2014, p. 42). 

Citação indireta 

A referência a uma ideia ou tese de outrem pode ser feita indiretamente, sempre que o 

autor usa as suas próprias palavras para parafrasear essa referência. Nestes casos, não é 

obrigatória a identificação exata da fonte, mas o autor pode fazê-lo, sendo, aliás, desejável 

que o faça mesmo, para que um leitor possa localizar uma passagem do seu interesse.  

Ex.  

A sociedade contemporânea tem sido definida de formas diversas: como sociedade do 

consumo (Baudrillard, 2012), sociedade transparente (Vattimo, 1991) e como sociedade do 

cansaço (Hans, 2014). 

Citação secundária 

Embora não seja recomendável o seu uso frequente, também é possível fazer citações 

secundárias, ou “em segunda mão”. Nestes casos, no corpo do texto adota-se a fórmula 

citado em (sem itálico).  

Ex.  

A teoria de Baudrillard (citado em Hans, 2014, p. 34)… 

Identificação da fonte no corpo do texto 

Como se diz nos pontos anteriores, a seguir a uma citação, seja ela direta ou indireta, 

indica-se a fonte. Este procedimento pode adotar várias formas:  

- um trabalho de um autor 

Ex. 

Byung-Chul Han (2014) refere-se ao cansaço como… 

O cansaço é o mal da sociedade contemporânea (Han, 2014) 

- um trabalho de vários autores 

Neste caso, se o trabalho citado tem dois autores, citam-se ambos os nomes em cada 

referência feita no texto. Quando o trabalho citado tem três ou mais autores, citam-se 

todos os autores na primeira vez que aparece no texto, sendo que, nas vezes seguintes, se 

inclui apenas o apelido do primeiro autor seguido da indicação et al. (sem itálico e com 

ponto final). No corpo do texto, a enunciação do apelido do último de vários autores é 

precedida da conjunção e (sem itálico) (ex. … como demonstram Dayan e Katz (2003), os 

públicos de televisão…). Na referência entre parêntesis, em tabelas ou figuras e na lista de 

referências, usa-se & [ex. (Dayan & Katz, 2003)]. Se um trabalho citado tiver seis ou mais 
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autores, deve citar-se apenas o apelido do primeiro autor seguido de et al. (sem itálico e 

com ponto final) e o ano. No caso de a lista de referências incluir publicações de dois ou 

mais primeiros autores com o mesmo apelido, deve-se incluir, em todas as indicações no 

corpo do texto, as iniciais do primeiro nome, para evitar confusão.  

As fontes legais (estatutos, decisões de tribunal e legislação) devem ser tratadas como os 

documentos sem autor, ou seja, são citados pelas primeiras palavras da referência e do 

ano. No caso de trabalhos apresentados como sendo de autor anónimo, a referência no 

corpo do texto usa a palavra anónimo (sem itálico) no lugar do apelido [ex.: (Anónimo, 

2010)]. 

Também é possível fazer referência, no corpo do texto, a dois ou mais trabalhos na mesma 

indicação da fonte. Nesse caso, usa-se o apelido do autor, seguido do ano do primeiro 

trabalho e do ano do segundo trabalho, separados por vírgulas [ex. Em diversos trabalhos 

(McQuail, 1986, 1992, 1994), o autor…]. Se as publicações do autor citado forem do mesmo 

ano, usa-se o sufixo a, b, c para distinguir as obras [ex.: Vários estudos publicados pelo 

autor (McQuail, 1986, 1992a, 1992b)…]. Finalmente, se esta enumeração de trabalhos 

vários disser respeito a autores diferentes, as referências são indicadas por ordem 

alfabética, sendo cada referência separada por ponto e vírgula [ex. Vários autores 

(Livingstone, 2006; McQuail, 1986) referem o conceito de público…]. Quando da lista de 

referências constam dois ou mais autores com o mesmo apelido, esta indicação passa a 

fazer-se com o a inicial do primeiro nome seguida do apelido [ex. Vários autores falam da 

civilização da imagem (A. Martins, 2010; M. Martins, 1995]. 

Sempre que a introdução da referência implica a indicação da página, usa-se a seguinte 

fórmula: (autor, ano, p. 00). A indicação do número de página é precedida de p. para página 

singular ou pp. para páginas no plural. 

Na Tabela 2, apresentam-se em síntese as situações mais comuns de referenciação no 

corpo do texto. 

 

Tipo de citação Primeira refª no 

corpo de uma frase 

Subsequentes refªs 

no corpo de frases 

Primeira refª em 

citação 

Subsequentes refªs 

em citação 

Um trabalho de 

um autor 

Han (2014) Han (2014) (Han, 2014, p. 32) (Han, 2014, p. 87) 

Um trabalho de 

dois autores 

Dayan e Katz 

(2003) 

Dayan e Katz 

(2013) 

(Dayan & Katz, 

2013, p. 89) 

(Dayan & Katz, 

2013, p. 97) 

Um trabalho de 

três a cinco 

autores 

Pinto, Sousa, 

Fidalgo, Lameiras e 

Morais (2012) 

Pinto et al. (2012) (Pinto, Sousa, 

Fidalgo, Lameiras 

& Morais, 2012, p. 

45) 

(Pinto et al., 2012, 

p. 78) 
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Tipo de citação Primeira refª no 

corpo de uma frase 

Subsequentes refªs 

no corpo de frases 

Primeira refª em 

citação 

Subsequentes refªs 

em citação 

Um trabalho de 

seis ou mais 

autores 

Lopes et al. (2013) Lopes et al. (2013) (Lopes et al., 2013, 

p. 201) 

(Lopes et al., 2013, 

p. 287) 

Grupos como 

autores 

(rapidamente 

identificados pela 

abreviatura) 

Entidade 

Reguladora para a 

Comunicação 

Social (ERC, 2013) 

ERC (2013) (Entidade 

Reguladora para a 

Comunicação 

Social, 2013, p. 

378) 

(ERC, 2013, p. 423) 

Grupos como 

autores (sem 

abreviatura)  

University of 

Pittsburgh (2014) 

University of 

Pittsburgh (2014) 

(University of 

Pittsburgh, 2014, 

p. 123) 

(University of 

Pitssburgh, 2014, 

p. 256) 

Documentos do 

mesmo autor, de 

anos diferentes 

Santos (2010, 

2017) 

Santos (2010, 

2017) 

(Santos, 2010, 

2017) 

(Santos, 2010, 

2017) 

Documentos do 

mesmo autor e do 

mesmo ano 

Santos (2010a, 

2010b) 

Santos (2010a, 

2010b) 

(Santos, 2010a, 

2010b) 

(Santos, 2010a, 

2010b) 

Documentos de 

vários autores 

diferentes 

Lipovetsky (2010) 

e McQuail (1998) 

Lipovetsky (2010) 

e McQuail (1998) 

(Lipovetsky, 2010; 

McQuail, 1998) 

(Lipovetsky, 2010; 

McQuail, 1998) 

Tabela 2: Síntese das situações mais comuns de referenciação em texto 
Fonte: Adaptação de APA, 2010, p. 177 

 - um excerto de um site 

No caso de citações feitas a partir de um site e que não constituam parte de um texto com 

autor específico (ou seja, que não sejam extraídas de um artigo, um capítulo de livro, um 

livro, um artigo ou outro género jornalístico, um relatório…), a referência à fonte deve 

fazer-se em nota de rodapé (ex. Ver http://www.cecs.uminho.pt/sobre-o-cecs/quem-

somos/). Estas fontes de documentação do texto que reportam apenas a um link não 

constarão na lista final de referências bibliográficas.  

- um excerto ou referência a uma entrevista de investigação não publicada 

Dado o recurso frequente a entrevistas nos trabalhos de investigação em Ciências Sociais e 

Humanidades, admite-se que estes instrumentos constituam também fonte de citação. 

Nesses casos, sobretudo quando as entrevistas em causa não foram previamente 

publicadas, a referência deverá fazer-se com a indicação da palavra entrevista, seguida da 

data em que foi realizada [ex. “o vídeo subestima o som” (Guerreiro, entrevista pessoal, 15 

de junho, 2018). O mesmo princípio pode ser aplicado a outros recursos, como cartas 

pessoais (ex. “a TV é diabólica” (Salazar, carta pessoal a Marcello Caetano, 23 de maio de 

http://www.cecs.uminho.pt/sobre-o-cecs/quem-somos/
http://www.cecs.uminho.pt/sobre-o-cecs/quem-somos/
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1969). Em nenhum destes casos se incluirá, porém, estas referências na lista final de 

referências, por se tratar de documentos não publicados.  

Em nenhum caso se utilizarão as expressões idem e ibidem. Quando uma citação repete a 

referência bibliográfica, mesmo que imediatamente a seguir à ocorrência anterior, deve 

repetir-se a referência.  

Tradução de citações 

Quando uma citação é feita a partir de uma fonte em língua estrangeira, o autor deve 

proceder à sua tradução. Nesse caso, não é necessária a transcrição do trecho original em 

nota de rodapé. Na lista final de referências, o autor colocará a indicação da fonte original, 

identificando-a conforme a edição que deu origem à tradução. Conforme avançado na página 

13 deste manual, excetuam-se desta obrigação de tradução para o idioma do texto as 

citações e referências a títulos de obras (livros, filmes, obras de arte), slogans publicitários, 

letras de música e poesia.   

Lista de referências  

A lista de referências a indicar no final de um artigo de revista, de um capítulo de livro ou de 

um livro pode ser organizada em função do tipo de fonte utilizada (ex. Referências 

bibliográficas; Recursos audiovisuais; Legislação, etc.) ou ser simplesmente encabeçada pela 

expressão Referências, sem qualquer especificação do seu tipo. A opção por uma ou outra 

forma deve ser coerente em toda a obra, ou seja, ou todos os artigos/capítulos indicam apenas 

Referências ou todos fazem alguma especificação. Como noutros aspetos, também nestes 

casos o Manual de Publicação do CECS sublinha a importância da coerência das obras, uma 

preocupação que será particularmente sensível nas obras coletivas que contam com 

contributos diversos e, por vezes, com sensibilidades diversas relativamente a estes aspetos.  

Na lista de referências devem ser indicadas apenas as fontes realmente usadas na preparação 

do texto. É por essa razão que se opta pela introdução de um entretítulo com indicação de 

referências (ex. Referências bibliográficas) e não com a indicação de bibliografia. A opção pela 

Referências 

Embora o manual do estilo APA admita uma variedade extraordinária de referências 

possíveis, enquanto adaptação, o Manual de publicação – Livro de estilo das Edições do 

CECS sugere alguma simplificação e recomenda a não inclusão na lista de referências de 

indicações referentes a posts em redes sociais, por exemplo. À luz deste princípio, a 

referência a estas eventuais “publicações” pode remeter-se exclusivamente para nota de 

rodapé indexada ao local onde se lhe faz referência. O mesmo se recomenda para 

referências a entrevistas e outros documentos não publicados. Referências a livros de 

resumos de conferências só devem citar-se se corresponderem a uma publicação em 

papel ou online amplamente difundida.  
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palavra referências tem também em linha de conta o facto de nem todas as referências 

possíveis terem natureza bibliográfica, uma expressão que está etimologicamente relacionada 

com a produção de livros ou publicações periódicas.  

Cada entrada da lista de referências deve conter genericamente os seguintes elementos: autor, 

ano de publicação, título e dados da publicação. Nestas indicações podem usar-se algumas 

abreviaturas, conforme a síntese apresentada na Tabela 3.  

 

Abreviatura Significado 

Ed. (Eds.) Editor (Editores) 

Trad. Tradutor(es) 

s.d.  Sem data 

p. (pp.) página (páginas) 

Vol. (Vols.) Volume (Volumes) 

N. Número 

Rel. Téc. Relatório Técnico 

Sup. Suplemento 

Tabela 3: Abreviaturas usadas em listas de referências 
Fonte: Adaptação de APA, 2010, p. 180 

 

As listas de referências são organizadas por ordem alfabética. Serve de referência a esta 

ordenação o apelido do primeiro autor. O critério seguinte de ordenação (quando a lista inclui 

mais do que um trabalho do mesmo autor) é o do ano de publicação. Nestes casos, lista-se do 

mais antigo para o mais recente, ou seja, na listagem figura primeiro a obra mais antiga e 

depois a mais recente. Para referências com autores espanhóis, deve ter-se em conta que o 

apelido a considerar para a ordenação alfabética é o penúltimo e não o último (ex. Cebrián 

Herreros, M.). 

Todas as referências terminam com um ponto final, que deve, no entanto, suprimir-se a seguir 

à indicação de um link (antecedido da expressão Retirado de) ou de um DOI (precedido da 

expressão DOI:). Nos casos em que se indica URL de acesso à publicação referida, não é 

necessária a indicação da data de consulta, nem no corpo do texto nem na lista de referências. 

Nos casos em que a publicação tem um DOI, prescinde-se da menção a outro link de acesso. 

Sintetizam-se a seguir os principais casos de referências. Para outras especificações a que este 

manual seja omisso, deve consultar-se o manual original da APA, que serve de referência a este 

documento (APA, 2010). 
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Exemplos para lista de referências bibliográficas 

Os exemplos abaixo ilustram os tipos de documentos que podem ser listados sob o título de 

referências bibliográficas, ou seja, os tipos de documentos que se inscrevem na categoria 

bibliográfica propriamente dita. Na lista real de referências de um livro, capítulo ou artigo 

não deve, no entanto, encabeçar-se as indicações por estas categorias que servem apenas 

uma finalidade explicativa. 

Artigos de revistas 

Artigo com DOI 

Pereira, S. (2013). More technology, better childhoods? The case of the Portuguese One 

Laptop per Child programme. Communication Management Quarterly, 29, 171-198. 

https://doi.org/10.5937/comman1329171P 

Artigo sem DOI 

La Rocca, F. (2017). A mutação visual do mundo social. Revista Lusófona de Estudos 

Culturais/Lusophone Journal of Cultural Studies, 4(1), 25-31. Retirado de 

http://www.rlec.pt/index.php/rlec/article/view/174/137  

Martins, M. L., Oliveira, M. & Bandeira, M. (2012). O mundo português da Exposição de 

1940 em postais ilustrados. O global numa visão lusocêntrica. Revista Comunicação e 

Linguagens, 42, 265-277. 

 

DOI 

O DOI (Digital Object Identifier) é um identificador de publicações, utilizado sobretudo 

por revistas científicas. Sempre que exista, deve ser indicado com o prefixo 

https://doi.org/   

No caso de existir um registo DOI, não deve indicar-se qualquer outro link de localização 

do documento referido.  

 

Indicação de mais do que um autor 

De acordo com a norma APA, a referência a vários autores de uma mesma publicação é 

separada por vírgula. A separação entre o nome do penúltimo e do último autor é 

assinalada pela inclusão do sinal &. Na língua inglesa, este sinal é precedido de uma 

vírgula, uma vez que na gramática daquele idioma a enumeração de vários elementos 

pressupõe a indicação de vírgula antes da conjunção and. Na língua portuguesa, porém, 

na mesma situação não se utiliza vírgula antes da conjunção e, razão pela qual também 

antes do sinal & não se deve usar vírgula em publicações em Português.  

 

 

 

http://www.rlec.pt/index.php/rlec/article/view/174/137
https://doi.org/
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Artigo com pré-publicação online anterior à publicação do número da revista 

Guo, L. & Vargo, C. (2018). Fake news and emerging online media ecosystem: an 

integrated intermedia agenda-setting analysis of the 2016 U.S. presidential election. 

Communication Research. Pré-publicação online. https://doi.org/ 

10.1177/0093650218777177 

Artigos em magazines 

Mateus, C. (2014, julho/dezembro). Jornalistas e redes sociais: o lugar da ética. Revista 

Jornalismo & Jornalistas, 58, 12-19. 

Artigos de jornal (imprensa) com autor identificado 

Navracsics, T. (2014, 11 de dezembro). Investir na educação compensa. Público, p. 45.  

Artigos de jornal (imprensa) sem autor identificado e apenas disponível online, sem 

paginação 

Diretor do Público demite-se (2018, 02 de julho). Diário de Notícias. Retirado de 

https://www.dn.pt/portugal/interior/diretor-do-publico-demite-se-9537801.html  

Note-se que, nestes casos, o título do artigo é a primeira indicação da referência, devendo 

ser listada na ordem alfabética seguida para outras referências com o nome do autor 

correspondente.  

Artigos em números especiais de revista 

Kreps, G. (2012). Health Communication inquiry and health outcomes. Comunicação e 

Sociedade [Vol. Especial], 11-22. DOI: 10.17231/comsoc.23(2012).1351 

Livros 

Livro integral impresso 

Balonas, S. (2011). Publicidade sem código de barras. Ribeirão: Húmus. 

Carvalho, A. (Ed.) (2011). As alterações climáticas, os media e os cidadãos. Coimbra: 

Grácio Editor. 

Data de publicações periódicas  

Embora possa estar datada, a publicação de revistas científicas é, normalmente, 

referida apenas pelo ano, volume e número. No que se refere a órgãos de 

comunicação social, deve indicar-se também o dia da publicação. Nesse caso, usa-se a 

fórmula (ano, dia e mês),na língua portuguesa.Em textos em língua inglesa deve usar-

se a formulação (ano, mês e dia). 

Ex. Diretor do Público demite-se (2018, July 2). Diário de Notícias. Retrieved from 

https://www.dn.pt/portugal/interior/diretor-do-publico-demite-se-9537801.html 

 

 

 

 

https://www.dn.pt/portugal/interior/diretor-do-publico-demite-se-9537801.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/diretor-do-publico-demite-se-9537801.html
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Livro integral com mais de sete autores 

Sousa, H. et al. (2012). A regulação dos média na Europa dos 27. Braga: CECS. [ebook] 

Retirado de http://www.cecs.uminho.pt/publicacao/a-regulacao-dos-media-na-

europa-dos-27/  

Livro antigo com reedição recente 

Kraus, K. (1918/1992). Die letzten Tage der Menschheit. Berlin: Suhrkamp Verlag. 

Livro eletrónico  

Silva, M. T. (2014). As cartas dos leitores na imprensa portuguesa: uma forma de 

comunicação e debate público. Covilhã: LabCom Books [ebook]. Retirado de 

http://www.livroslabcom.ubi.pt/book/117  

Capítulo de livro  

Pires, H. (2011). De passagem. Nos rastos de um percurso imaginário. In M. Martins; J. B. 

Miranda, M. Oliveira & J. Godinho (Eds.), Imagem e pensamento (pp. 167-188). 

Coimbra: Grácio Editor.  

No caso da indicação de obras editadas, usa-se sempre a expressão (Ed.) ou (Eds.) como 

abreviatura de Editor ou Editores, conforme a obra for editada por uma ou mais pessoas. 

Em caso algum se identifica os editores (de livros ou revistas) como coordenadores, pelo 

que não se utiliza a expressão (Coord.) ou (Coords.).  

 

 

et al.  

A abreviatura et al. pode também ser usada no caso de outras referências (artigos ou 

capítulos), por exemplo, sempre que o número de autores seja igual ou superior a sete. 

 

Ano de edição 

Por princípio, as referências a livros devem corresponder à edição realmente 

consultada pelo(s) autor(es), que deve ser identificada apenas pelo ano e não pelo 

número de edição. Sempre que se achar pertinente, nomeadamente em casos em que 

há uma distância temporal de décadas entre a primeira edição e aquela que se está a 

citar, pode-se indicar o ano da primeira edição e da edição consultada, seguindo esta 

formatação: Kraus, K. (1918/2010). 

http://www.cecs.uminho.pt/publicacao/a-regulacao-dos-media-na-europa-dos-27/
http://www.cecs.uminho.pt/publicacao/a-regulacao-dos-media-na-europa-dos-27/
http://www.livroslabcom.ubi.pt/book/117
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Relatórios técnicos e científicos 

Autor corporativo 

Ofcom, The Office of Communications. (2013). The communications market: digital radio 

report (Ofcom’s fourth annual digital progress report). Retirado de 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/radio-research/drr-

13/2013_DRR.pdf 

Congressos 

Apresentações em congressos 

Fidalgo, J. (2011, março). The ever-delayed promise of media self-regulation in Portugal. 

Comunicação apresentada no I Congresso Internacional de Ética da Comunicação, 

Sevilha. 

Artigo em atas de congresso publicadas em livro 

Cunha, M. J. (2014). Representações visuais do fado – a comunicação de uma identidade 

nacional. In M. Martins & M. Oliveira (Eds.), Comunicação ibero-americana: os desafios 

da internacionalização – Livro de atas do II Congresso Mundial de Comunicação Ibero-

americana (pp. 2170-2184). Braga: CECS.  

Artigo em atas de congresso editadas em obras de publicação regular (com ISSN) 

Correia, J. C. (2014). Os média e a política. Atas do congresso ComPol 7, 102-120. 

Teses e dissertações 

Dissertação de Mestrado e Relatório de Estágio  

Portela, P. (2006). Rádio na internet em Portugal: a abertura à 

participação num meio em mudança. Dissertação de Mestrado, 

Universidade do Minho, Braga, Portugal. Retirado de 

http://hdl.handle.net/1822/6251  

Andrade, R. (2014). Globalização e jornalismo local: estudo de caso do 

Porto24. Relatório de Estágio, Universidade do Minho, Braga, 

Portugal. Retirado de http://hdl.handle.net/1822/34306  

Tese de Doutoramento 

Ribeiro, F. F. (2013). A participação dos cidadãos nos média 

portugueses: estímulos e constrangimentos. Tese de 

Doutoramento, Universidade do Minho, Braga, Portugal. Retirado 

de http://hdl.handle.net/1822/27212   

 

Repositórios  

Sempre que as 

dissertações e teses 

de Mestrado e de 

Doutoramento 

estiverem 

depositadas em 

repositórios online, 

deve procurar-se 

indicar a sua 

localização 

eletrónica. 

 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/radio-research/drr-13/2013_DRR.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/radio-research/drr-13/2013_DRR.pdf
http://hdl.handle.net/1822/6251
http://hdl.handle.net/1822/34306
http://hdl.handle.net/1822/27212
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Recensões 

Recensão de livro com título próprio 

Correia, M. L. (2011). A noite da cultura no reino da técnica. [Recensão do livro Crise no 

castelo da cultura. Das estrelas para os ecrãs, de M. L. Martins]. Trajetos, 18, 175-180. 

Recensão de livro sem título próprio 

Oliveira, M. (2018). Recensão do livro Sound poetics. Interaction and personal identity, de 

S. Street. Revista Lusófona de Estudos Culturais/Lusophone Journal of Cultural Studies, 

5(1), 345-349. Retirado de http://www.rlec.pt/index.php/rlec/article/view/309/217  

Exemplos para lista de recursos audiovisuais 

Vídeo 

CECS. (2017). Festa da Bugiada e da Mouriscada – Sobrado, Valongo. Retirado de 

https://www.youtube.com/watch?v=qh0yTYM1q-8&feature=youtu.be   

Filmes 

Spielbert, S. (Realizador). (2017). The post- a guerra secreta [Filme]. Estados Unidos da 

América: Universal Pictures.  

Música cujo autor da letra e/ou cujo compositor não sejam coincidentes com o intérprete 

Tê, C. & Veloso, R. (1998). O meu guru [Gravada por Rui Veloso]. In Avelinas [CD]. 

Portugal. 

Música cujo autor da letra e cujo compositor sejam coincidentes com o intérprete 

Calcanhotto, A. (1999). Devolva-me. In Público [CD]. São Paulo: Dudu Marote. 

[nas citações no corpo do texto, deve incluir-se também o número da faixa. Ex. 

(Calcanhotto, 1999, faixa 5)] 

Podcasts 

Alves, F. (Produtor) (2014, 10 de novembro). Pasta dos jingles. Legionella [Podcast áudio]. 

Retirado de http://podcast.cdn.tsf.pt/pji_20141110.mp3  

Série de televisão 

Écija, D. (Produtor) (1998). Periodistas [Série de televisão]. Madrid: Telecinco. 

Episódio de uma série de televisão 

Écija, D. (Produtor) (1998). Periodistas. La verdade está ahí fuera [Episódio de série de 

televisão]. In D. Écija (Produtor), Periodistas. Madrid: Telecinco. 

http://www.rlec.pt/index.php/rlec/article/view/309/217
https://www.youtube.com/watch?v=qh0yTYM1q-8&feature=youtu.be
http://podcast.cdn.tsf.pt/pji_20141110.mp3
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Programa de rádio ou de televisão  

Alves, F. (Produtor) (2016, 12 de outubro). Sinais [Programa de rádio]. Lisboa: TSF. 

Exemplos para lista de referências jurídicas 

Legislação 

Lei nº 2/2006, de 14 de fevereiro, República Portuguesa 

Portaria nº 373/2009, de 9 de abril, República Portuguesa 

Nas citações no corpo do texto, deve incluir-se de forma abreviada a identificação do 

tipo do diploma, do respetivo número e ano de publicação, podendo também ser 

indicado o artigo e o ponto específico dentro do diploma. Ex. (Lei nº 2/2016, Artº 4º, 

Ponto 1). 

Exemplos para lista de outras referências online 

Post num blogue 

Santos, R. (2014, 5 de dezembro). Crescimento no investimento publicitário [Post em 

blogue]. Retirado de http://industrias-culturais.blobstpot.pt/2014/12/crescimento-

no-investimento-publicitario.html  

Ao contrário dos posts em blogues, as publicações no Facebook ou outras redes sociais 

não têm, por norma, caráter sistemático ou organizado; por isso, apesar de se admitir 

a inclusão de posts de blogues na lista de referências, publicações em redes sociais não 

devem constar nestas listagens.  

Anotações específicas 

No caso de publicações em Inglês, Francês ou Espanhol (os idiomas mais prováveis das 

publicações do CECS), fazem-se as adaptações de expressões usadas nas referências 

conforme indicado na Tabela 4. 

Em Português Em Inglês Em Francês Em Espanhol 

Retirado de Retrieved from Recupéré de  Recuperado de 

Volume Especial Special Volume Volume Spécial Volumen 

Especial 

Podcast áudio Audio podcast Podcast audio Podcast audio 

Faixa Track Piste sonore Pista sonora 

Post em blogue Blog post Post dans un 

blog 

Post en blog 

http://industrias-culturais.blobstpot.pt/2014/12/crescimento-no-investimento-publicitario.html
http://industrias-culturais.blobstpot.pt/2014/12/crescimento-no-investimento-publicitario.html
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Citado em Quoted in Cité dans Citado en 

Tabela Table Table Tabla 

Gráfico Graph Graphique Gráfico 

Figura Figure Figure Figura 

Tese de 

Doutoramento 

Doctoral thesis Thèse de 

Doctorat 

Tesis de 

Doctorado 

Dissertação de 

Mestrado 

Master’s dissertation Memoire de 

Diplome 

d’Études 

Approfondies 

Disertación de 

Maestría 

Comunicação 

apresentada em 

Paper presented at Communication 

presenté en 

Ponencia 

presentada en 

Tabela 4: Adaptações a outros idiomas 
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D. Procedimentos para preparação e encaminhamento de 
originais 

Nesta secção apresentam-se algumas instruções respeitantes à preparação de originais e 

respetivo encaminhamento para edição, paginação e publicação no CECS. Todos os autores e 

editores de obras a publicar pelas edições do CECS devem seguir atentamente as indicações 

aqui enunciadas que resultam de duas preocupações principais: 1) reduzir os impasses 

resultantes da devolução dos originais para correção e verificação; 2) evitar a intervenção da 

equipa de paginação e edição gráfica em questões de conteúdo.  

A publicação de uma obra implica um processo mais ou menos complexo de edição que não se 

resume ao trabalho de redação dos originais. Um conjunto muito extenso de detalhes exige a 

atenção tanto dos autores/editores como da equipa encarregue da paginação e da publicação 

propriamente ditas.  

Estrutura das publicações 

Seja no caso das revistas seja no caso de livros (individuais ou coletivos, impressos ou 

eletrónicos), todas as obras implicam uma macroestrutura composta pelos seguintes 

elementos:  

Capa 

Tanto no caso de livros como no caso da revista Comunicação e Sociedade, a capa é 

preparada de acordo com o modelo definido pela direção editorial. É da responsabilidade 

do(s) autor(es) ou do(s) editor(es) a escolha da imagem de capa. A Revista Lusófona de 

Estudos Culturais/Lousophone Journal of Cultural Studies tem capa permanente.  

Da capa de livros fazem parte os seguintes elementos: 

- título 

- nome do(s) autor(es) ou do(s) editor(es) 

Da capa de ambas as revistas fazem parte os seguintes elementos:  

- número da edição / ano / volume e número 

- tema da edição em Português e em Inglês 

- nome dos editores 

- nome do diretor 

- logotipo das Publicações CECS  

Ficha técnica 

A ficha técnica dos livros é composta por um conjunto de campos específicos: 

- título – a definir no caso específico de cada obra 
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- autores (ou editores) – a definir no caso específico de cada obra 

- ISBN – a definir no caso específico de cada obra 

- capa (informação sobre os créditos da imagem de capa) – a definir no caso específico 

de cada obra 

- formato – a definir no caso específico de cada obra 

- data de publicação – a definir no caso específico de cada obra 

- editora – campo permanente 

- diretor (das Edições CECS) – campo permanente 

- diretor-adjunto (das Edições CECS) – campo permanente 

- diretor gráfico e edição digital – campo permanente 

- assistente de formatação gráfica – campo permanente 

- redação e administração (contactos do CECS) – campo permanente 

- logotipos das Publicações CECS e eventualmente da(s) instituição(ões) financiadora(s) 

da obra – a definir no caso específico de cada obra 

A ficha técnica das revistas é composta por um conjunto de campos específicos: 

- título – a definir no caso específico de cada número 

- diretor – campo permanente 

- diretor-adjunto – campo permanente 

- editores temáticos – a definir no caso específico de cada número 

- conselho editorial – campo permanente 

- conselho consultivo – campo permanente 

- diretor gráfico e edição digital – campo permanente 

- assistente de formatação gráfica – campo permanente 

- indexadores – campo permanente 

- URL – campo permanente 

- edição – campo permanente 

- redação e administração – campo permanente 

- contactos – campo permanente 

- ISSN – campo permanente 

- logotipo da FCT, instituição financiadora – campo permanente 
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Contracapa 

Os livros têm também uma contracapa composta pelos seguintes elementos:  

- um breve texto de apresentação da obra (cerca de 150 palavras) 

- os logotipos que constam na ficha técnica 

Interior da publicação 

As revistas têm uma estrutura própria que consiste nos seguintes elementos:  

- índice 

- nota introdutória dos editores 

- dossiê temático (eventualmente dividido em secções) 

- varia 

- recensões  

- resumos 

Ambas as revistas são publicações bilingues, pelo que todo o seu conteúdo é publicado 

duplamente em Português e em Inglês. É aos autores de cada artigo que cabe a 

responsabilidade de garantir a tradução dos trabalhos publicados para a segunda língua.  

ISBN  

O ISBN (International Standard Book Number) é o Número Internacional Padrão de Livro e 

corresponde a um sistema identificador único para livros e publicações não-periódicas. Em 

Portugal é à APEL (Associação Portuguesa de Editores e Livreiros) que cabe a atribuição de 

ISBN para cada publicação promovida por editoras portuguesas.  

Para as publicações do CECS o ISBN é solicitado pela direção editorial, ou seja, não é uma 

tarefa dos autores/editores.  

As publicações periódicas não têm ISBN, mas antes ISSN (International Standard Serial 

Number), que tem caráter permanente, isto é, permanece o mesmo em todos os números 

editados por cada revista.  

Resumos e notas biográficas 

Os textos integrantes de ambas as revistas assim como os capítulos de obras editadas (isto 

é, obras que reúnem contributos de autores diversos) incluem um resumo (que antecede o 

texto) e uma nota biográfica dos autores (no final de cada texto, no caso das revistas; no 

final da obra, no caso de livros editados).  

Extensão dos textos e suas partes 

Não obstante a liberdade criativa dos editores e autores de publicações do CECS, por 

questões que se prendem com o bom equilíbrio gráfico das obras, as partes constituintes 
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de qualquer um dos tipos de publicações não deve exceder os seguintes limites em termos 

de extensão: 

- título da obra: tanto no caso das revistas como no caso dos livros, em benefício do 

equilíbrio estético das páginas e da eficácia semântica, recomenda-se que os títulos 

sejam muito diretos e tenham entre três e cinco palavras (ex. Comunicação e política: 

tempos, contextos e desafios); 

- título dos artigos ou capítulos: porque é um elemento que compõem o cabeçalho das 

páginas, em benefício da boa legibilidade deste campo, o título não deve ter mais do 

que 120 caracteres com espaços (note-se que para outros elementos se especifica o 

número de palavras e neste caso em particular o número de caracteres com espaços 

incluídos);   

- resumo dos textos: nos casos em que existe, o resumo de cada texto integrante de 

uma obra coletiva (revista ou livro editado) deve ter entre 200 e 300 palavras;  

- nota biográfica: nos casos em que existem (as revistas e os livros editados) as notas 

biográficas dos autores não devem conter mais do que 150 palavras para cada autor.  

Responsabilidades dos autores de artigos ou capítulos 

Os autores de artigos ou capítulos a integrar em obras coletivas (livros coletivos e/ou revistas) 

publicadas pelo CECS devem seguir minuciosamente as indicações deste manual no que se 

refere ao estilo e às normas de referenciação bibliográfica. São também responsáveis pela 

qualidade do trabalho publicado, pelo cumprimento dos princípios éticos relativos à publicação 

de trabalhos científicos (ex. citação de fontes, utilização de recursos gráficos que não sejam de 

autoria própria, etc.) e pela revisão dos textos em qualquer idioma de publicação.  

Os originais devem ser encaminhados aos editores em documento Word que contenha os 

seguintes elementos: título, nome do(s) autor(es), email do(s) autor(es), instituição do(s) 

autor(es), corpo do texto, elementos gráficos (se existirem) e referências (bibliográficas, 

audiovisuais ou outras). Para além da inserção destes elementos no documento Word, no caso 

de existirem elementos gráficos, os autores devem também entregar os respetivos ficheiros 

em formato jpg. O documento Word segue o modelo anexo a este manual (ver Apêndice 1).  

Responsabilidades do(s) autor(es) e/ou editor(es) de obras 

Os autores e/ou editores de obras publicadas pelo CECS são responsáveis pela coleta dos 

textos preparados pelos autores que contribuem para a obra (os autores dos textos podem 

coincidir com os autores dos livros, no caso de livros de autoria singular ou coletiva). 

Respondem também pela organização interna da obra, bem como pela verificação do 

cumprimento das normas definidas neste manual (por exemplo, normas de referenciação 

bibliográfica). São os autores e/ou editores os responsáveis pelo envio dos seguintes 

elementos à equipa de paginação:  

- imagem de capa da obra (em formato jpg com a melhor resolução possível. Mínimo 

600 dpi) 
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- dados para a ficha técnica  

- índice 

- nota introdutória (se existir) 

- textos constituintes da obra (em ficheiros autónomos, devidamente identificados) 

- outras informações relevantes para a edição da obra 

Revisão de provas 

Quando entregues para paginação, os textos devem ter redação final, corrigida e revista. O 

ficheiro enviado pela equipa gráfica aos autores e/ou editores para revisão final da publicação 

não deve ser alterado senão em caso de gralhas ou problemas resultantes do próprio trabalho 

de paginação.  

Etapas e prazos 

Todas as publicações editadas pelo CECS devem cumprir as seguintes etapas e respeitar os 

prazos mínimos definidos:  

- apresentação de proposta de publicação à direção editorial do CECS. Esta etapa deve 

ser realizada antes do lançamento de chamadas ou anúncios públicos;  

- lançamento de chamada para contribuições coletivas e/ou convite a autores 

específicos, no caso de obras editadas; 

- recolha e verificação dos textos pelos editores (no caso de obras editadas); 

- preparação da estrutura final da obra e dos elementos da capa e da ficha técnica; 

- entrega dos originais à equipa de paginação, com conhecimento à direção editorial. 

Esta entrega deverá ser feita em data combinada previamente, com um prazo mínimo 

de antecedência da data da publicação nunca inferior a um mês.   
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Apêndice 1  
 

Modelo de documento Word para envio de artigos ou 

capítulos originais a editores de obras coletivas 

Embora todos os textos/obras sejam sujeitos a um trabalho de edição gráfica que adequará este 

modelo ao desenho interior das publicações do CECS, a padronização do modo como os textos 

chegam ao editor gráfico facilitará o seu trabalho e o reconhecimento de todos os elementos para 

aplicação do estilo definido.  
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Título do artigo ou do capítulo sem ponto final, com letra tamanho 14, 

centrado, negrito (extensão máxima: 120 caracteres com espaço) 

Nome do(s) autor(es) do artigo ou do capítulo, letra tamanho 10, centrado. Quando apenas dois 

autores, os nomes são separados por &. Quando mais do que dois autores, os nomes são separados 

por ponto e vírgula e o último por & 

Email do(s) autor(es), letra tamanho 10, centrado, separados por ponto e vírgula 

Instituição do(s) autor(es), letra tamanho 10, centrado, separados por ponto e vírgula 

 

Entretítulo a tamanho 12, justificado à esquerda, negrito 

O corpo do texto deve ser digitado em tamanho 11, entrelinhamento 1,15, justificado à 

esquerda e sem tabulações de parágrafo (podendo, no entanto, ser utilizado um 

espaçamento posterior de 6-8 pontos).  

Os elementos gráficos devem ser inseridos no corpo do texto no ponto mais ajustado à sua 

leitura. Devem também ser enviados individualmente em ficheiro separado, formato jpg, 

com pelo menos 300 dpi.  

O texto pode incluir notas de rodapé de página (nunca notas de fim do documento). Os 

autores poderão numerar as páginas, através da ferramenta automática do Word, 

recomendando-se que ajustem a numeração ao canto inferior direito, sem formatações de 

estilo.   

Nos documentos preparados com recurso ao EndNote para a referenciação bibliográfica 

deve ter-se o cuidado de limpar as formatações geradas por aquela ferramenta.     

 

 

 

  

  

 

 

 


