INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES
Serão considerados para publicação os artigos originais que se integrem no domínio da corrosão e protecção de
materiais. Os originais devem ser escritos preferencialmente em português, mas também serão aceites trabalhos escritos em
inglês ou em espanhol (castelhano), e enviados por e-mail (jornadas.cpm@lneg.pt). O ficheiro deve vir em formato de
documento de “Word”. Os originais não devem exceder 25 páginas A4, incluindo tabelas e figuras, com espaçamento duplo
entre linhas e em “Arial 12”. Todas as margens do texto deverão ter uma dimensão de 2,0 cm. A paginação deve ser feita de
forma sequencial, incluindo a primeira página e ao centro.
Os artigos devem ter por ordem sequencial os seguintes itens:
- Título curto e explícito, com letra a negrito, em maiúsculas e com dimensão 12.
- Autores (centrado) com asterisco naquele a quem deve ser dirigida a correspondência. A afiliação (morada, telefone, fax,
e-mail) deve ser numerada e colocada sequencialmente em nota de roda pé ((1), (2),...).
- O resumo não pode exceder 200-300 palavras e com espaçamento simples entre linhas. As palavras chave (máximo 6
palavras) a negrito, em itálico e alinhado à esquerda. Se o artigo for escrito em inglês ou espanhol, o Editor acrescentar-lheá título, resumo e palavras-chave em português. Se for escrito em português os autores devem escrever o título, resumo e
palavras-chave em inglês.
- Na introdução os autores devem justificar adequadamente a razão de ser do artigo no seu contexto científico ou
tecnológico. Por exemplo, devem indicar resumidamente, com referências, qual a literatura existente nessa área específica,
evidenciando desse modo a oportunidade do artigo.
- Nas metodologias, nos resultados e na discussão as unidades devem ser especificadas de acordo com o sistema SI. As
figuras e as tabelas devem ser apresentadas centradas no texto, de um modo claro e, tanto quanto possível, compreensível
sem ter de recorrer a outra informação. Os cabeçalhos das tabelas, a negrito, devem ser centrados e adimensionais, e.g.
D/(10-9 m2 s-1) e não D(10-9 m2 s-1), bem como para todos os símbolos e unidades a serem utilizados. Todos os gráficos,
desenhos, fotos e simbologia especial deverão ser apresentados em boa qualidade (min. 300dpi) e enviadas separadamente
em formato jpeg , cdr ou tif. As figuras devem ser legendadas como “Fig.”.
- Os artigos devem apresentar, no fim, conclusões claras, excepto nos casos onde isso não é apropriado (e.g. artigos de
revisão).
- Os agradecimentos não devem exceder 5 linhas com tamanho de letra 10.
- As referências devem ser numeradas sequencialmente no texto, entre parênteses [ ], e a respectiva informação deve ser
indicada no fim do artigo, incluindo sempre os autores, o título do trabalho referido (ou livro), e a revista em itálico, usando
as abreviaturas do “Chemical Abstracts” seguidas do número do volume, número (se tiver), página, e ano de publicação
entre parênteses ou, no caso dos livros, o editor, a cidade e o ano.
EXEMPLO:
[63]
I. ODNEVALL and C. LEYGRAF, Corros. Sci., 36, 6, 1077 (1994).
[64]
E. ALMEIDA (Corrosão Atmosférica do Aço), in Corrosão Atmosférica. Mapas de Portugal (M. E. M. Almeida e M. G.
S. Ferreira, ed.), INETI/IMP/LTR, Lisboa, Portugal, p. 15 (1997).
[65]
C. ARROYAVE, F. ECHEVERRIA and F. HERRERA (NO2 Measurements in Atmospheric Corrosion Studies) in
Proceedings of Symposium on Outdoor Atmospheric Corrosion, May, Phoenix, USA (2001).
[66]
ISO 9227: 2006. (Corrosion tests in artificial atmospheres -- Salt spray tests), ISO, Geneve, Switzerland (2006).
Todos os itens mencionados anteriormente devem ser escritos a negrito, alinhados à esquerda, numerados e em
maiúsculas (e.g. INTRODUÇÃO, METODOLOGIAS, etc.)
Os autores devem verificar cuidadosamente as provas e enviar as versões corrigidas por e-mail (revista.cpm@lneg.pt),
durante os 2 dias imediatos ao da recepção das referidas provas. Todos os artigos submetidos para publicação serão
enviados a avaliadores (“referees”). Uma vez recebido o manuscrito, o Editor reserva-se o direito de indicar aos autores
qualquer outra recomendação aqui não mencionada.
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