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que, no contexto internacional, os artigos
em inglês terão, à partida, maior procura.

Regulamento
3. Citação bibliográfica:
1. Normas gerais:
-

-

-

-

Os WPs devem ser primeiramente
enviados ao cuidado do secretariado do
CEsA (contactos em baixo).
Os membros efectivos do CEsA são livres
de publicar os WPs que entenderem.
Os WPs de investigadores/as externos/as
ou de membros colaboradores deverão ser
sujeitos a parecer de um membro efectivo
para serem publicados.
A decisão final sobre a aprovação (ou não)
da publicação do WP está reservada à
Direcção do CEsA.
Depois de aceites, os WPs serão editados
em conformidade com o modelo CEsA
para, posteriormente, serem publicados no
directório online “Publications” e
indexados ao RePEc IDEAS - Research
Papers in Economics.

2. Idiomas de publicação:
-

Os WPs poderão estar redigidos em
português, francês ou inglês (ou serem
bilingues). No entanto, salientamos que as
vantagens que poderão advir para os/as
autores/as da publicação em inglês. Visto

-

A referenciação bibliográfica deve reger-se
pelos preceitos definidos pela APA American Psychological Association
(http://www.apastyle.org) [ver também:
http://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/images/files/
APA Style.pdf]

4. Formatação:
-

-

-

O WP deve estar em formato WORD
(doc/docx);
Não está determinado um limite de
palavras, no entanto, propõe-se aos/às
autores/as que o nº de páginas total do WP
se situe entre as 30-60;
Tipo de letra: “Garamond”;
Tamanho da letra: “12”;
Espaçamento: “duplo”;
Margens: “topo: 3,2 cm”, “laterais: 2,5
cm”, “baixo: 2,5 cm”;
Notas de rodapé: Tamanho da letra “10”;
O WP deverá estar em texto simples (e.g.
sem indentação, quebras de página ou
número de página).
Em caso de existirem figuras (gráficos,
ilustrações, quadros, diagramas, etc.), estas
devem ser igualmente enviadas como

-

anexo (para além de constarem no corpo
do texto) com uma resolução mínima de 71
dpi, e com menção da respectiva fonte
bibliográfica.
No caso de existirem gráficos/tabelas
editados separadamente em ficheiro Excel,
deve ser o ficheiro Excel correspondente
enviado juntamente com o WP.

5. Estrutura:
-

Na primeira página do WP deverá ser
fornecida a seguinte informação, pela
ordem:
(a) Título do WP;
(b) Identificação do/a autor/a (e, sempre
que se verifique, identificação dos/as coautores/as) – apelido, nome;
(c) Resumo/abstract (em português e
inglês/francês) – não deverá exceder as
350 palavras;
(d) Palavras-chave – máx. 5;
(e) Indicação dos JEL classification
numbers (facultativo, mas preferencial
para WPs da área de Economia);
(f) Uma curta biografia – nome, afiliação
institucional e país/cidade;
(g) Email (facultativo);
(g) Data – mês, ano.
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-

-

-

6. Responsabilidade:

-

Os/as autores/as são integralmente
responsáveis pelo conteúdo científico do
WP.
É da incumbência dos/as autores/as
garantir a revisão do conteúdo, forma e
idioma do WP, de forma a este
corresponder aos critérios de qualidade
necessários para ser publicado pelo CEsA.
Os/as autores/as poderão resubmeter o WP
num outro Jornal Científico peer-review à
sua escolha, mediante reformulação do
mesmo. Nesse caso, mencionar no seu
artigo que este já foi previamente
publicado na forma de working-paper pelo
CEsA (e.g. em nota de rodapé).

-

-

The effective members of CEsA are free to
publish the WPs they want.
The WPs of external researchers or
collaborating members are conditioned to
the opinion of an effective member to be
published.
The final decision for the WP publication
it depends on CEsA’s board.
The WPs will be edited according with
CEsA’s template, then will be published at
CEsA’s online directory “Publications”
and finally indexed to RePEc IDEAS Research Papers in Economics.

4. Formatting:
-

-

2. Publication languages:
-

[English version]

The WP can be published in Portuguese,
French and English. However, note that in
the international academic world, very
likely, papers in English will receive more
reads.

Guidelines

-

-

3. References:
1. General:
-

The working-paper (WP) should be sent
directly to CEsA’s secretariat (contacts
below).

-

References and sources should be follow
the norms of APA - American
Psychological Association
(http://www.apastyle.org) [see also:
http://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/images/files/
APA Style.pdf]

The WP should be presented in WORD
DOC (doc/docx);
There is no word limit, however, it is
proposed that the total number of pages be
between 30-60;
Type letter: “Garamond”;
Font size: “12”;
Spacing: “double”;
Margins: “top: 3.2 cm”, “both sides: 2.5
cm”, “bottom: 2.5 cm”;
Footnotes: font size “10”;
The WP must be in plain text (for example,
with no automatic indentation, no page
breaks and no page numbers);
If there are figures (graphics, illustrations,
tables, diagrams, etc.), they must also be
sent separately (in addition to being
included in the body of the text), with a
minimum resolution of 71 dpi, and with
mention of the bibliographic source;
If there are graphics/tables edited
separately in an Excel Sheet, it must be the
Excel Book sent together with the WP.

5. Structure:
-

The front-page of the WP should follow a
general structure, respectively:
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(a) WP title;
(b) Identification of the author’s (or coauthors) – surname, name;
(c) Abstract (in Portuguese and in
English/French) – with no more than 350
words;
(d) Keywords – no more than 5;
(e) Indication of the JEL classification
numbers (optional, but preferential for
papers in the field of Economy);
(f) A short bio – with name, institutional
affiliation and country/city;
(g) Email (optional);
(h) Date – month, year.

improved/modified/altered version of the
WP already published at CEsA.

Contactos/contacts:

P’la direcção CEsA,
Lisboa, Julho 2017

CEsA – Centro de Estudos sobre África, Ásia e América
Latina/Centre for African, Asian and Latin American
Studies
ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão/ Lisbon
School of Economics & Management
Universidade de Lisboa, Portugal

6.
-

-

Author’s responsibility:

The authors are entirely responsible for the
scientific content of the WP.
It is author’s responsibility to guarantee
that the WP submitted have been properly
revised for content, form and language,
such that it meet the criteria for publication
as CEsA's working-papers.
Afterword, the authors are free to submit a
modified/improved/extended version of the
WP, in article form, to a journal with peerreview of their choice. In these cases, we
suggest the mention in the article (for
example, in a footnote) that is an

Rua/Street Quelhas, nr.6,
1200-781
Lisboa, Portugal
Tlf./Phone (+351) 213 925 983

Emails:
comunicacao@cesa.iseg.ulisboa.pt
cesa@iseg.ulisboa.pt

Website: https://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/

