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TÍTULO DO ARTIGO 
 

Deverá ser informativo e sucinto, redigido na afirmativa, em Português. Espanhol e Inglês 

(máximo de 15 palavras), sem abreviaturas, nem indicação da localização da investigação. 

 
 

Nome e Apelido 1; Nome e Apelido 2; Nome e Apelido 3; etc. 
1 Instituição do autor /Local Trabalho/ País/ e-mail@autor.pt 
2 Instituição do autor /Local Trabalho/ País/  e-mail@primeiroco.autor.pt 
3 Instituição do autor /Local Trabalho/ País/ e-mail@segundoco.autor.pt 

Identificação do autor para correspondência: 
 
Colocar a contribuição individual de cada autor que considerarem importantes no artigo, 
a partir das 14 funções específicas (Ver Normas de Publicação):  
 
 
Este documento, sob o formato de “modelo”, tem por objectivo descrever, de forma 

resumida, as regras/normas para a elaboração do artigo científico completo (com um 
máximo de 15 páginas, incluindo referências bibliográficas, tabelas e figuras, gráficos, 

imagens, etc). 

 

O artigo deve ser escrito numa folha de tamanho A4  (margens superior e inferior de 

2,5cm e margens esquerda e direita de 3cm). 

 Os autores podem utilizar este “modelo”,substituindo o respectivo texto, não devendo 

ser utilizadas, sobre qualquer pretexto, notas de rodapé, cabeçalhos e numeração das 

páginas. 

 
RESUMO 
 
O resumo do trabalho deve ser apresentado em Português, Espanhol e em Inglês e não 

deve exceder 150 palavras. Deve ser estruturado de acordo com os tópicos de análise 

crítica específicos de cada artigo. 

O resumo deve poder ser interpretado isoladamente do restante texto do corpo do artigo, 

ou seja, não deve conter referências a bibliografia, figuras ou tabelas inseridas no texto 

completo.  



 

O artigo deve apresentar, no máximo, 5 palavras-chave, transcritas de acordo com os 

descritores MeSH, em Português, Espanhol e Inglês (pesquisar em: http://decs.bvs.br/  

ou https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/). Quando não se encontrar um descritor para 

uma palavra-chave, considerada relevante no estudo, esta pode ser incluída por decisão 

do autor. Podem ser utilizadas associações de palavras em vez de uma só, no máximo 

de 3, caso a separação das mesmas não seja possível ou não faça sentido (exemplo, 

“Qualidade de Vida”). Finalmente, podem ser utilizadas siglas, caso as mesmas sejam, 

genericamente, reconhecidas (por exemplo, “OMS”). 

Palavras-chave: modelo, cuidados saúde, congresso, enfermagem oncológica. 
 
 
ABSTRACT 

The abstract and the keywords should be translated in English. The abstract should also 

be formatted according to the rules presented in this template. 

Keywords: template, congress, health behavior, oncology nurse. 
 
 
ABSTRACTO 
El resumen y las palabras clave deben traducirse al inglés. El resumen también debe 

formatearse de acuerdo con las reglas presentadas en esta plantilla. 

Palabras clave: plantilla, congreso, comportamiento en salud, enfermera oncológica. 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O título do artigo deve ser em Times New Roman tamanho 20 a Negrito, com 

maiúsculas pequenas, texto centrado e com espaçamento 1,5 pontos. A indicação dos 

autores deve aparecer em Times New Roman tamanho 10 a Negrito alinhado à 

esquerda e com espaçamento 1,5 pontos. A referência à instituição e correio electrónico 

devem aparecer em Times New Roman tamanho 9 à esquerda e imediatamente logo 

por baixo do nome dos autores. Se houver mais do que duas instituições, devem 

acrescentar tantas quantas as necessárias, indicando-o em índice superior à linha pela 

ordem: 1, 2, 3, etc. 

Os títulos principais que irão dar corpo ao artigo (ex. RESUMO, ABSTRACT, 

INTRODUÇÃO, etc.) devem aparecer em Times New Roman tamanho 13 a Negrito e 

em maiúsculas pequenas. O texto de cada secção deve aparecer justificado a Arial 

tamanho 11. 



O espaçamento antes e depois dos parágrafos, ao longo do corpo do texto do artigo, 

deverá ser feito com 1,5 pontos. 

 
 A legenda das figuras (a inserir por baixo das mesmas) e das tabelas (esta colocada 

por cima das mesmas) deve aparecer em Times New Roman tamanho 10, centrada 

na página (ver os exemplos a seguir). A figura 1 ilustra uma legenda típica para as 

figuras/imagens. 

 
Figura 1 – Logo da AEOP. Fonte: https://www.aeop.pt/ 

 
Relativamente ao grafismo das tabelas, estas devem aparecer apenas com linhas 

horizontais, como se ilustra na seguinte tabela exemplo. 

 

Secção Tamanho 
Título do artigo 20 

Nome dos autores 10 

Instituição/correio eletrónico 9 

Títulos principais 13 

 
Tabela 1 – Lista de tamanhos de letra usados nas secções do artigo. 

 
 
Recomenda-se que os dados apresentados nas tabelas não sejam novamente 

reproduzidos, integralmente, no corpo de texto, a não ser para comentários aos 

mesmos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Como já referido anteriormente, o tamanho da letra desta secção deve aparecer 

justificado a Arial tamanho 11.  

 
2.1 Título secundário (se necessário) 
 
Os títulos secundários devem aparecer em Times New Roman tamanho 12 a Negrito. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 



Se após a leitura do conteúdo deste modelo, ainda subsistir alguma dúvida 

relativamente à escrita do artigo, por favor deve consultar o secretariado através do 

seguinte endereço de correio eletrónico: secretariado@aeop.pt. 

 

4. CONCLUSÃO 
 
As conclusões devem ser apresentadas a tamanho11, letra Arial. 
 
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
As referências bibliográficas (Arial tamanho 11) deverão ser indicadas de acordo com 

as regras estabelecidas para a citação de autores. A formatação das referências 

bibliográficas deverá seguir as principais normas existentes, tal como os exemplos 

referidos. Para esclarecimento detalhado do formato a utilizar, bem como das regras de 

citação e formatação, por favor deverá seguir as normas da APA, disponíveis no 

seguinte link http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ . 
 
De seguida são apresentados alguns exemplos de citação de bibliografia, de acordo 

com as normas e exemplos referenciados no link citado no capítulo anterior. Os 

exemplos são descritos pela seguinte ordem: 
(1) livro, (2) artigo em revistas, (3)  página Web: 

(1) Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal 

publication. Washington, DC: American Psychological Association. 

(2) Harlow, H. F, Michaelson, R.F. & Smith, R.O. (1983). Fundamentals for preparing psychology 

journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896. 
(3) Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make 

Websites.Consultada em Maio, 2020, em http://www.alistapart.com/articles/writeliving. 
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