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ANUÁRIO DO LABORATÓRIO DE RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS 
ADR LAB YEARBOOK 

 
 

REGRAS DE ESTILO 
 
 
 
A publicação de textos no Anuário do Laboratório de Resolução Alternativa de Litígios 

deve respeitar um conjunto de regras de estilo aprovadas pela sua Direção, motivo pelo 

qual os textos submetidos são, previamente à decisão sobre a sua aceitação, submetidos 

a uma análise para verificação do cumprimento daquelas. 

 

Os textos científicos a publicar no Anuário do Laboratório de Resolução Alternativa de 

Litígios devem preencher os seguintes requisitos: 

 

a) Ter uma elevada qualidade científica, primando pelo rigor e fundamentação 

científica; 

b) Cumprir as mais rigorosas regras relativas à ética e honestidade científicas; 

c) Podem ser submetidos em coautoria; 

d) Podem ser redigidos em língua portuguesa – de acordo com o novo ou com o 

anterior Acordo Ortográfico – em língua inglesa, em língua francesa, em língua 

exponha ou, mediante decisão da Direção, em outra língua; 

e) Quaisquer citações ou expressões utilizadas em outra língua que a não aquela em 

que o texto se encontra redigido devem ser traduzidas para a língua em que o texto 

está redigido e, sempre que possível, deve ser evitada a utilização de expressões 

estrangeiras; 

f) A bibliografia e a jurisprudência utilizadas devem ser convenientemente 

identificadas em notas de rodapé, não havendo lugar a listas de jurisprudência, 

listas bibliográficas ou notas de fim; 

g) A citação de manuais/monografias segue o seguinte modelo: [nome do autor em 

small caps], [obra em itálico], [volume, sendo caso disso], [edição, sendo caso 

disso], [editora], [ano de publicação], [página ou páginas]; 
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h) A citação de artigos publicados em revistas científicas segue o seguinte modelo: 

[nome do autor em small caps], [título do artigo entre aspas], [nome da revista em 

itálico], [volume da revista, sendo caso disso], [número da revista, sendo caso 

disso], [ano de publicação], [página ou páginas]; 

i) A citação de artigos em obras coletivas segue o seguinte modelo: [nome do autor 

em small caps], [título do artigo entre aspas], [in], [nome da obra coletiva em 

itálico], [volume da obra coletiva, sendo caso disso], [editora], [ano de 

publicação], [página ou páginas]. 

j) Tratando-se de vários autores, em número inferior a três, devem ser assinalados 

os nomes de todos, separados por ponto e vírgula. 

k) Quando forem indicados mais de três autores, deve utilizar-se apenas o nome do 

primeiro, seguido da referência “et al.”, sem small caps.  

l) A citação de uma página é assinalada com “p.” e de várias páginas com “pp.”, 

sendo que, no caso de um intervalo de páginas, deve ser indicado “pp. 24-51”;  

m) Quando, na citação de páginas, se quiser introduzir a referência a “e seguintes”, 

deve ser utilizada a fórmula “ss.”;  

n) A partir da segunda citação do mesmo texto, deve seguido o seguinte modelo: 

[nome do autor em small caps], [título do artigo/livro completo ou abreviado], 

[ano de publicação], [página ou páginas]; 

o) A citação de textos jurisprudenciais segue o seguinte modelo: [Acórdão do 

(tribunal)]; [data do acórdão pela seguinte ordem: dia.mês.ano], n.º do processo, 

indicação da base de dados utilizada ou da obra consultada; 

p) O corpo de texto deve ser redigido em Times New Roman, tamanho 12, com um 

espaçamento de 1,5 entre linhas e as notas de rodapé em Times New Roman, 

tamanho 10, com espaçamento simples entre linhas; 

q) Os artigos científicos não podem exceder as 30 páginas, as anotações 

jurisprudenciais não podem ultrapassar as 15 páginas e as recensões de obras têm 

como limite 5 páginas; 

r) Nos artigos, deve ser identificado o autor e, quando assim o pretenda, em rodapé, 

o respetivo endereço eletrónico, bem como a sua afiliação; 
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s) O autor deve elaborar um abstract em português e inglês com o máximo de 150 

palavras e, também, indicar 5 palavras-chave/keywords em português e inglês; 

t) Sendo caso disso, as palavras em língua estrangeira devem ser assinaladas em 

itálico, sem aspas; 

u) A transcrição de passagens de textos de autores terceiros deve constar entre aspas, 

sem itálico. O tipo de aspas é o seguinte: (“...”); 

v) Quaisquer propostas de publicação de textos científicos que não obedeçam às 

regras acima apresentadas serão objeto de apreciação pela Direção do Anuário. 


