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INSTITUTO JURÍDICO DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE 

COIMBRA  
 

REGRAS EDITORIAIS 
 
 
1. Formatação  
(modelo no Anexo I) 
 

• Página A4 com margens superior, inferior, direita e esquerda de 2,5 cm, em formato word (.doc); 

• Título em fonte Garamond, tamanho 14, negrito, centrado; 

• Nome do(s) autor(es) na linha abaixo do título em fonte Garamond, tamanho 12, itálico, 
centrado, sem espaço depois do título; 

•  Nome do(s) autor(es), seguido(s) por nota de rodapé onde constará a(s) respetiva(s) 
afiliação(ões) e número ORCID; 

• Texto do artigo com fonte Garamond, estilo normal, tamanho 12 e com espaçamento de 1,5, 
com linhas e margens justificadas; 

• Numeração em todas as páginas no cabeçalho à direita; 

• Nas obras coletivas, o editor/organizador/coordenador decidirá sobre o número de páginas de 
cada artigo e sobre a inclusão ou não da lista bibliográfica no final do artigo; 

• Os artigos serão preferencialmente acompanhados de resumo (máximo de 150 palavras) após 
o(s) nome(s) do(s) autor(es), bem como 4 a 6 palavras-chave; 

• Os intertítulos em fonte Garamond, tamanho 12, negrito, justificados à esquerda e numerados 
(1., 2., 3., etc...), sendo precedidos e seguidos de espaço simples; 

• Notas de rodapé justificadas, espaço simples, fonte Garamond, tamanho 10, estilo normal. 
 
 
2. Esclarecimentos e orientações gerais: lista de referências bibliográficas 
 
Esta secção contém a seleção de casos mais pertinentes, incluindo informação facultativa (p.e., a 
referência ao ISBN, ISSN, etc.), sem prejuízo do exposto na NP 405. 
 
 
2.1. Autores 

• Alfabetação: pelo apelido do autor; pelo nome da coletividade; pelo título, nos casos de não 
existir autor; 

• Obras com até 3 autores: todos mencionados e separados por / – ex.: MERÊA, M. Paulo / CRUZ, 
G. Braga da / CRUZ, Sebastião 

• Obras com mais de 3 autores: mencionar o primeiro seguido de et al.: – ex.: SOARES, Rogério 
E., et al.; 

• Ministérios, órgãos legislativos, judiciais, etc.: aparece em primeiro lugar a circunscrição 
territorial – ex.: PORTUGAL, Ministério das Finanças; 

• Grupos eventuais (congressos, colóquios, simpósios, jornadas, etc.): mencionam-se o nome, o 
número, o local e a data – ex.: CONGRESSO DE LOGÍSTICA DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

LOGÍSTICA, 3, Lisboa, 2003; 
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• Editores literários, compiladores, anotadores, etc., podem ser tratados como autores, 
acrescentando-se ao nome as abreviaturas das suas funções antecedidas por vírgula – ex.: 
MERÊA, M. Paulo, coord.;  

• Autor desconhecido: entra-se pelo título (em itálico); se se conseguir determinar o Autor em 
fontes exteriores, é dado entre [ ]; 

• Nota importante: Os apelidos dos autores, editores, grupos eventuais e demais casos têm a grafia 
em fontes do tipo VERSALETE (e não MAIÚSCULA); no sistema windows pode ser usado o 
comando (CTRL + SHIFT + K) e no sistema apple-IOS pode ser usado o comando (COMM 
+ SHIFT + K). 

 
 
2.2. Títulos 

• Vários títulos: coloca-se o que se apresenta com maior evidência; 

• Complemento de título: transcreve-se, se contribuir para uma melhor compreensão do título; 

• Nota: títulos ou complementos longos podem ser abreviados (não no início do título) desde 
que não se perca a informação essencial. 

 
 
2.3. Responsabilidade secundária 

• pessoas ou coletividades com responsabilidade secundária (ex. tradução, revisão técnica, etc...) 
podem figurar depois do título, pela ordem em que aparecem – ex.: BREALEY, Richard A.; 
MYERS, Stewart C., Princípios de Finanças Empresariais. trad. Maria do Carmo Figueira; rev. téc. 
J.C. Rodrigues da Costa. 

 
 
2.4. Edição 

• O número ou dados relativos à edição indicam-se tal como aparecem na fonte, mas podem ser 
abreviados; 

• ex.: 2.ª ed. / 4th rev. ed./ Nuova ed./ 5.ª ed. actual. 
 

 
2.5. Dados de publicação 

• Local: transcrito tal qual aparece na fonte e, para distinguir locais homónimos, acrescentar o 
nome do estado, província, país, etc. separados por vírgula. Local de publicação desconhecido: 
[S.l.] 

• Editor: pode ser abreviado se não causar ambiguidade, ex. Almedina (i.e. Livraria Almedina); 
Editor desconhecido: [s.n.] 

• Data: apenas o ano de publicação; quando for desconhecido, indica-se dentro de [ ] o ano de 
impressão, copyright, depósito legal ou a data presumível, ex.: [imp. 1985], [cop. 1987], [D.L. 
1978], [1983?], [s.d.]. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO JURÍDICO DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
Colégio da Trindade 3000-019 Coimbra Portugal Tel.: +351 239247307 geral@ij.uc.pt www.uc.pt/fduc/ij 

3 

 
3. Orientações específicas: lista bibliográfica 
 

TIPO PADRÃO EXEMPLOS 

Monografias 

APELIDO, Nomes, Título: complemento de 
título, tradutor e outros papéis 
secundários, edição, Local de publicação: 
Editor, ano da publicação, (Colecção).  

ZIPPELIUS, Reinhold, Teoria geral do 
Estado, trad. Karin Praefke-Aires 
Coutinho / coord. J. J. Gomes 
Canotilho, 3.ª ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1997, (Manuais 
Universitários). 

Parte ou 
volume e 
contribuições 
em 
monografias 
 

APELIDO, nomes, «Título da parte», in 
Nomes APELIDO, (autor da monografia), 
Título da monografia, edição, Local de 
publicação: Editor, ano da publicação, 
páginas na monografia. 

CAETANO, António; VALA, Jorge, 
«Socialização organizacional», in Jorge 

VALA, et al., Psicologia social das 
organizações, Oeiras: Celta, 1994, 51-59. 

Publicações 
periódicas 
 

APELIDO, Nomes, «Título», Título da 
publicação periódica volume/número, ano 
da publicação, páginas na publicação 
periódica. 

HAMEL, Gary, «Management 
innovation», Harvard Business Review 84/2 
(2006) 72-84. 
 
PINTO, Mário, «To be, or not to be». 
Público (13 Fev. 2006) 8. 

Teses e 
trabalhos 
académicos 
não 
publicados 

APELIDO, Nomes, Título, ano, descrição 
física, notas (Tese de…. / ou Trabalho 
de… / ou Working Paper n.o...), 
Acessível na (nome da instituição 
académica), Local, País. 

ALMEIDA, Nuno, Análise Geopolítica da 
Ucrânia, 2018, Dissertação de Mestrado, 
Universidade de Aveiro, Aveiro, 
Portugal. 

Documentos 
legislativos e 
judiciais 

Os elementos bibliográficos seguem a 
mesma ordem das monografias, partes 
ou volumes e contribuições em 
monografias e artigos e publicação em 
série. 

Acordo entre a Comunidade Económica 
Europeia e a República Portuguesa, Lisboa: 
Fundo de Fomento da Exportação, 1972, 
20-22. 
 
DECRETO-LEI n.º 192/89, D.R. I Série, 
131 (89-06-08) 2254-2257. 

Websites 
 

RESPONSÁVEL PELO SITE, Site [em 
linha], Local: Autor do site, data de 
actualização do site, [Data da consulta]. 
Disponibilidade e acesso. 

LONDON BUSINESS SCHOOL, London 
Business School [em linha], Londres: LBS, 
act. 2006, [consult. 25 Ago. 2006]. 
Disponível em: 
<https://www.london.edu/about> 
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Livros 
eletrónicos 
 

APELIDO, primeiros nomes, Título, [Tipo 
de suporte], Edição, Local: Editor, Ano 
Data de actualização ou revisão, [Data de 
consulta], Disponibilidade e acesso. 

KLIMA, Richard E.; SIGMON, Neil; 
STITZINGER, Ernst, Applications of abstract 
algebra with MAPLE [em linha], Boca 
Raton [etc.]: CRS Press, 1999, [Consult. 2 
Jul. 2003]. 
Disponível em: 
https://www.maplesoft.com/index.html
?id=624. 

Artigos em 
documentos 
eletrónicos: 
revistas, 
jornais, etc. 

APELIDO, Nomes, «Título», Título da 
publicação em série [Tipo de suporte], 
Volume/Número (Ano de publicação) 
páginas, Data de actualização ou revisão, 
[Data de consulta]. Disponibilidade e 
acesso. 

BORDONABA JUSTE, M. Victoria; LUCÍA 

PALACIOS, Laura; POLO REDONDO, 
Yolanda, «Proceso de entrada y salida del 
mercado: análisis del mercado de la 
franquicia». Cuadernos de Estudios 
Empresariales [em linha]. 15 (2005) 9-26. 
actual. 25 Ago. 2006. [Consult. 25 Ag. 
2006]. Disponível em: 
https://revistas.ucm.es/index.php/CESE/
article/download/CESE0505110009A/951
1. 

Segunda 
indicação 
bibliográfica 
de um mesmo 
autor, e nas 
seguintes, se 
as houver 

APELIDO, Nomes, Título: complemento de 
título, edição, Local de publicação: Editor, 
ano da publicação, [descrição física], 
(série ou volume). 
— Título, edição, Local de publicação: 
Editor, ano da publicação, [descrição 
física], (série ou volume). 
 

ZIPPELIUS, Reinhold, Teoria geral do 
Estado, trad. Karin Praefke-Aires 
Coutinho, coord. J. J. Gomes Canotilho, 
3.ª ed., Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1997 
— Das Wesen des Rechts: Eine Einführung in 
die Rechtstheorie, 6. Aufl., Stuttgart: 
Kohlhammer, 2012. 
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4. Esclarecimentos específicos: referências de citações nas notas de rodapé 
 

TIPO 
PRIMEIRA REFERÊNCIA 

(citação completa na primeira nota) 
REFERÊNCIAS SEGUINTES 

(citação em cada nota) 

Monografias, 
livros 
eletrónicos, 
teses e 
trabalhos 
académicos, 
websites 

Padrão: 
Nome APELIDO (responsabilidade 
secundária), Título: complemento de título, 
tradução e outros, edição, Local de 
publicação: Editor, Ano da publicação, 
[Descrição física], (série ou volume). 

Padrão: 
Nome APELIDO, Título (principal), 
páginas. 
 

Exemplo: 
Reinhold ZIPPELIUS, Teoria geral do Estado, 
trad. Karin Praefke-Aires Coutinho, 
coord. J. J. Gomes Canotilho, 3.ª ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1997, 100-101. 

Exemplo: 
Reinhold ZIPPELIUS, Teoria geral do 
Estado, 100-101. 
 

Parte ou 
contribuições 
em 
monografias 

Padrão: 
Nome APELIDO, «Título integral da 
parte», in Nome, APELIDO (autor da 
monografia), Título da monografia, Edição, 
Local de publicação: Editor, ano da 
publicação, páginas na publicação 
principal, páginas. 

Padrão: 
Nome APELIDO, «Título abreviado», 
páginas. 
 
 
 

Exemplo: 
ex.: António CAETANO; Jorge VALA, 
«Socialização organizacional», in Jorge 
VALA et al., Psicologia social das organizações, 
Oeiras: Celta, 1994, 51-59, 53. 

Exemplo: 
António CAETANO; Jorge VALA, 
«Socialização organizacional», 53. 

Publicações 
periódicas, 
artigos em 
documentos 
eletrónicos 
(revistas, 
jornais) 

 Padrão: 
Nome APELIDO, «Título integral», Título 
da publicação periódica, volume/número, ano 
da publicação, páginas na publicação 
periódica, páginas. 

Padrão: 
Nome APELIDO, «Título abreviado», 
páginas. 

Exemplo: 
Gary HAMEL, «Management innovation», 
Harvard Business Review, 84/2 (2006) 72-84, 
72. 

Exemplo: 
Gary HAMEL, «Management 
innovation», 72. 
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5. Orientações sobre Figuras e Tabelas 
 
Em virtude da omissão da NP 405 com relação às figuras e tabelas, deve recorrer-se à ISO 690 que 
inspira a NP 405. 
 
 
5.1. Figuras 
 

• As figuras são centradas na sequência do texto. 

• Após a figura é colocada a numeração sequencial com o título e, abaixo, a referência – em 
Garamond, tamanho 10 (centrados abaixo da figura), conforme modelo abaixo: 

 
 
 

  
Figura 1 – Título 

Fonte: Indicar a referência de onde foi extraída a figura ou de quem a elaborou/adaptou (“Elaborado por [nome do 
autor da figura]” ou “Adaptado por [nome do autor da figura]”) 

 

• As referências usadas para as figuras também devem ser inseridas na lista bibliográfica. 
 
 
 
5.2. Tabelas 
 

• As tabelas são centradas na sequência do texto. 

• Antes da tabela, surge o título com numeração sequencial. 

• Após a tabela, são inseridas as referências usadas para as tabelas – fonte Garamond, tamanho 
10, conforme modelo abaixo: 

 
 Figura 1 – Título 

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 2 

Dado 1 Dado 1 Dado 1 

Dado 2 Dado 2 Dado 2 

Dado 3 Dado 3 Dado 3 

Fonte: Indicar a referência de onde foi extraída a figura ou de quem a elaborou/adaptou (“Elaborado por [nome do 
autor da figura]” ou “Adaptado por [nome do autor da figura]”) 

 

• As referências usadas para as tabelas também devem ser inseridas na lista bibliográfica. 
 
 
 
 
 
Nota: Para mais informações, contactar através do e-mail <geral@ij.uc.pt>.
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https://www.pbs.up.pt/wp- content/uploads/2009/01/Tutorial-Norma-Portuguesa-
NP405_actual.pdf. 

 UNIVERSIDADE DO PORTO. FACULDADE DE ENGENHARIA, Estilo NP 405 – Normas para citar e 
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ANEXO I 
 
Título em fonte Garamond, tamanho 14, em negrito, com a primeira letra da 
frase em maiúscula: se houver subtítulo, é inserido logo após dois pontos 

Nome do autor 1* 
Nome do autor 2** 

Nome do autor 3*** 
 
 
RESUMO: O resumo será elaborado no idioma do artigo, com o máximo de 150 palavras, em um 
único parágrafo, espaçamento 1,5, tamanho 12, com justificação. Quanto ao conteúdo, indica-se a 
estrutura do texto, nomeadamente objetivo, desenvolvimento e principais conclusões.  
 
Palavras-chave: São indicadas em ordem alfabética 4 a 6 palavras ou expressões representativas 
do artigo, separadas por ponto e vírgula. O ideal é que as expressões não ultrapassem 3 palavras. 
 
Introdução 

Este modelo é a referência para escrita/organização das publicações do Instituto Jurídico da 
Universidade de Coimbra. O artigo usará processador de texto Word (arquivo com extensão .doc 
ou .docx), com espaço 1,5 entre linhas, fonte Garamond, tamanho 121. 

Os editores, coordenadores ou organizadores da publicação decidem questões como o 
número de páginas e a inclusão ou não da lista bibliográfica ao final. 

 
 

Intertítulo A 
Os intertítulos são redigidos em fonte Garamond, tamanho 12, negrito, justificados à 

esquerda e numerados (1., 2., 3., etc...).  
 
 

Secção 1 do intertítulo 
As referências são citadas em notas de rodapé seguindo a NP-405, conforme os exemplos 

para monografias2, partes de monografias3 e publicações periódicas4. As referências seguintes da 
mesma monografia surgem em versão simplificada,5 assim como todas as referências seguintes, tais 
como as de partes de monografias6 e as de publicações periódicas7. 

 
 

 
*Afiliação institucional, País, ORCID. 
**Afiliação institucional, País, ORCID. 
***Afiliação institucional, País, ORCID. 
1 As notas de rodapé são redigidas em fonte Garamond, tamanho 10, com espaço simples e justificadas. 
2 Reinhold ZIPPELIUS, Teoria geral do Estado, trad. Karin Praefke-Aires Coutinho, coord. J. J. Gomes Canotilho, 3.ª ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, 100-101. 
3 António CAETANO; Jorge VALA, «Socialização organizacional», in Jorge VALA et al., Psicologia social das organizações, 
Oeiras: Celta, 1994, 51-59, 53. 
4 Gary HAMEL, «Management innovation», Harvard Business Review, Boston: Harvard Business School, 84/2 (2006) 
72-84, 72. 
5 Reinhold ZIPPELIUS, Teoria geral do Estado, 103. 
6 António CAETANO/Jorge VALA, «Socialização organizacional», 55. 
7 Gary HAMEL, «Management innovation», 80. 


