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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS
Os autores interessados em publicar artigos técnico-
científicos ou discussões de artigos anteriormente publicados 
na revista «Recursos Hídricos» deverão respeitar as seguintes 
normas:
1. Deve ser apresentado um original em papel A4 e 

em suporte informático do artigo redigido em língua 
portuguesa, utilizando a forma impessoal. O processador 
de texto a utilizar deverá ser Word (Microsoft). O título, 
o nome do(s) autor(es) e o texto do artigo devem ser 
guardados num ficheiro único e devidamente identificado 
(por exemplo, artigo.doc). As imagens devem ser 
entregues em separado (TIF ou GIF) com qualidade 
para impressão offset (300 dpi). O texto deve conter a 
indicação acerca da inserção das imagens. Os gráficos, 
esquemas e tabelas devem ser também apresentados 
em separado e editáveis, ou quando possível, no caso 
dos gráficos, devem ser ser apresentadas as tabelas 
numéricas que lhes deram origem. De preferência deve 
também ser apresentado um PDF do artigo completo 
de forma a esclarecer dúvidas face aos documentos 
recebidos.

2. O texto deve ser corrido a uma coluna, com espaçamento 
normal, e ter uma extensão máxima de 20 mil 
caracteres.

3. O título do artigo não deve exceder os 76 caracteres, 
devendo ser apresentado também em inglês.

4. A seguir ao título deve ser indicado o nome do(s) 
autor(es) e um máximo de 3 referências aos seus graus 
académicos ou cargos profissionais, assim como o 
número de associado, caso seja membro da APRH.

5. O artigo deverá ser antecedido de resumos em 
português e inglês (abstract) que não deverão exceder 
mil caracteres cada.

6. Devem ser indicados, de forma clara, os locais onde se 
pretendem inserir as figuras (desenhos ou fotografias, 
de preferência a cores). Os desenhos devem, de 
preferência, ser fornecidos em suporte magnético, em 
ficheiros individuais devidamente identificados (por 

exemplo, Figura1.doc, etc.) e numa cópia em papel A4. 
As fotografias devem ser enviadas no papel original ou 
em diapositivos, devidamente identificados.

7. As referências bibliográficas no meio do texto devem ser 
feitas de acordo com a norma portuguesa NP-405 de 
1996, indicando o nome do autor (sem iniciais) seguido 
do ano de publicação entre parêntesis. No caso de mais 
de uma referência relativa ao mesmo autor e ao mesmo 
ano, devem ser usados sufixos a), b), etc.

8. Os artigos devem terminar por uma lista de referências 
bibliográficas organizada por ordem alfabética do nome 
(apelido) do primeiro autor, seguido dos nomes dos 
outros autores, caso os haja, do título da obra, editor, 
local e ano de publicação (ou referência completa da 
revista em que foi publicada).

9. Só serão aceites discussões de artigos publicados até 
dois meses após a publicação do número da revista onde 
esse artigo se insere. As discussões serão enviadas ao 
autor do artigo, o qual poderá responder sob a forma de 
réplica. Discussões e réplica, caso exista, serão, tanto 
quanto possível, publicados conjuntamente.

10. O título das discussões e da réplica é o mesmo do 
artigo original acrescido da indicação Discussão ou 
Réplica. Seguidamente, deve constar o nome do autor 
da discussão ou da réplica de acordo com o indicado no 
ponto 4.

11. As normas para publicação de discussões e réplicas são 
as mesmas do que para a publicação de artigos.

12. Os artigos e as discussões (texto, disquete e ilustrações 
respectivas) devem ser enviados para a sede da APRH
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A/c LNEC – Av. do Brasil, 101
1700-066 Lisboa
Portugal


