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NORMAS E CRITÉRIOS DE PUBLICAÇÃO 
DA REVISTA ENFORMAÇÃO 
 

A Revista Enformação é uma revista científica de informação 
e formação em enfermagem, da responsabilidade da 
Associação Científica dos Enfermeiros, dotada de autonomia 
técnica, cujo funcionamento se enquadra nos termos 
definidos em regulamento próprio. 

A sua edição é em formato digital e a sua publicação online 
com uma periocidade quadrimestral, sendo dirigida a 
enfermeiros, estudantes, investigadores e outros 
profissionais da área da Saúde e da Educação. Inclui 
regularmente artigos científicos de investigação e outros de 
carácter geral. Para consultar as edições online deverá 
aceder ao site da ACE em www.acenfermeiros.pt 

A revista Enformação adota uma política de acesso 
livre/aberto (open access) a todo o conteúdo publicado, 
promovendo a consulta gratuita dos artigos, assim como, 
facilitando a divulgação do trabalho desenvolvido pelos 
autores/investigadores. 

A utilização por terceiros, dos conteúdos publicados na 
revista, rege-se pelos termos de uma licença “Creative 
Commons” que possibilita a sua utilização sem fins 
comerciais, desde que as referências utilizadas sejam 
devidamente citadas.  

O artigo é enviado ao Conselho Cientifico, o qual o examina 
e arbitra sobre a sua qualidade, dando as convenientes 
recomendações. O Conselho Cientifico enviará ao autor 
informação sobre eventual aceitação definitiva, aceitação 
com alterações ou não aceitação, bem como os pareceres e 
recomendações dos Peer Reviewers. 

Os artigos propostos serão analisados segundo um processo 
double blinded, i.e. Poderá consultar as fases do processo, 
recomendações e duração temporal que se encontram 
descritas na seguinte página do site da ACE:  
www.acenfermeiros.pt/index.php?id1=15&id2=4&id3=4 

Os textos terão que ser inéditos, e não deverão ser 
submetidos a apreciação por parte de outra publicação, até 
a comissão científica desta revista dar o seu parecer. A esta 
comissão caberá a responsabilidade de aceitar, rejeitar ou 
propor modificações nos textos apresentados. 

Poderá a qualquer momento consultar o estado do seu 
artigo, acedendo à página de consulta de artigos e inserindo 
o seu e-mail associado. 

 

ENVIO DE ARTIGOS 
Os artigos para publicação na revista Enformação são 
submetidos online no site da ACE, através do seguinte link: 
www.acenfermeiros.pt/index.php?accao=revista 

Para enviar um artigo, é necessário aceder ao referido link, 
preencher devidamente o formulário de submissão, anexar 
o documento/artigo. Deverá posteriormente aceder à 
declaração de originalidade e efetuar o envio diretamente 
para o mail indicado. 

 

RESPONSABILIDADES ÉTICAS 

Antes de submeter o seu artigo verifique as normas de 
publicação da nossa revista, considerando todos os aspetos 
formais, científicos, ético-legais e de normalização. 

 

INFORMAÇÃO SOBRE AUTORIZAÇÕES 

A publicação de fotografias ou de dados dos doentes não 
devem identificar os mesmos. Em todos os casos, os autores 
devem apresentar o consentimento escrito por parte do 
doente que autorize a sua publicação, reprodução e 
divulgação na revista Enformação e ter os olhos tapados ou 
desfocados de modo a impedir a sua identificação. 

Do mesmo modo os autores são responsáveis por obter as 
respectivas autorizações para reproduzir na Revista 
Enformação todo o material (texto, tabelas ou figuras) 
previamente publicado. Estas autorizações devem ser 
solicitadas ao autor e à editora que publicou o referido 
material. 

 

CONFLITO DE INTERESSES 

Cada um dos autores deverá indicar no seu artigo se existe 
ou não qualquer tipo de Conflito de Interesses. 

 

DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE 

O autor deverá enviar por e-mail uma declaração de 
originalidade, devidamente preenchida e assinada para 
enformacao.cc@gmail.com Ver Anexo I.  

http://www.acenfermeiros.pt/
http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/
http://www.acenfermeiros.pt/index.php?id1=15&id2=4&id3=4
http://www.acenfermeiros.pt/index.php?accao=revista
mailto:enformacao.cc@gmail.com
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PROTECÇÃO DE DADOS 

Os dados de carácter pessoal que se solicitam vão ser 
tratados num ficheiro automatizado da Associação Científica 
dos Enfermeiros (ACE) com a finalidade de gerir a publicação 
do seu artigo na revista Enformação. Salvo indique o 
contrário ao enviar o artigo, fica expressamente autorizado 
que os dados referentes ao seu nome, apelidos e correio 
electrónico sejam publicados na revista Enformação em 
www.acenfermeiros.pt, com o intuito de dar a conhecer a 
autoria do artigo e de possibilitar que os leitores possam 
comunicar com os autores. 

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

Exige-se que todos os artigos tenham profundidade 
científica, sejam originais e demonstrem clara relevância 
para o avanço científico da problemática em estudo a nível 
nacional e internacional, pelo que deixamos o desafio para 
que submeta os seus trabalhos científicos, seguindo as 
normas de publicação estabelecidas. 

Pressupõe-se que o primeiro autor é o reponsável pelo 
cumprimento das normas e que os restantes autores 
conhecem, participam e estão de acordo com o conteúdo do 
documento. 

 

NOTA IMPORTANTE! Para que se possa iniciar o processo de 
avaliação, o documento com o corpo do artigo deverá incluir 
todos os elementos que fazem parte do artigo: Títulos; 
autores; proveniência; palavras-chave; Resumos em 
português; Corpo do artigo, incluindo as tabelas; 
bibliografia; legendas das figuras e das tabelas. 

 

1. Artigos Originais 

Apresentação do documento: 

• Com espaçamento de linha 1,5, tamanho de fonte 12, tipo 
Times New Roman, margens de 2,5 cm e páginas 
numeradas. 

• Não deverão exceder 5.000 palavras, contadas desde a 
primeira à última página, excluindo as tabelas. 

• Consta de documento uma primeira página e o manuscrito 

• O manuscrito deve seguir sempre a mesma ordem: 

 

 

a) resumo estruturado e palavras-chave; b) texto; c) 
bibliografia; d) figuras (opcional); e f) tabelas e quadros 
(opcional). 

 

1.2 Primeira página 

Título completo (menos de 150 caracteres) 

Identificação do(s) autor(es) 

Nome e apelido dos autores pela ordem seguinte: nome 
próprio, seguido do apelido (pode conter dois nomes), 
Categoria profissional, Grau académico, Proveniência 
(Serviço, Instituição, cidade, país) e contato telefónico ou 
endereço electrónico. 

 

1.3 Manuscrito 

a) Resumo estruturado 

O resumo, com um máximo de 200 palavras, onde deve 
constar o âmbito da elboração do trabalho, está dividido em 
quatro partes: 

a) Introdução com definição dos objetivos do trabalho; 

b) Material e Métodos (critérios de seleção dos casos, 
identificação das técnicas utilizadas); 

c) Resultados (apresentados na sequência lógica do texto, 
das figuras e dos quadros). Não usar ilustrações supérfluas 
ou repetir no texto dados dos quadros; 

d) Discussão e Conclusões (Implicações e limitações dos 
resultados, sua importância). As conclusões devem estar 
relacionadas com os objetivos enunciados inicialmente. Não 
deve repetir os resultados mas sim discutir os resultados. 

Deverá ser elucidativo e não inclui referências bibliográficas 
nem abreviaturas (excepto as referentes a unidades de 
medida). 

Inclui no final três palavras-chave no máximo e em 
português. 

 

b) Texto 

Deverá conter as seguintes partes devidamente assinaladas: 
a) Introdução; b) Métodos; c) Resultados; d) Discussão e e) 
Conclusões. Poderá utilizar subdivisões adequadamente 
para organizar cada uma das secções. 

http://www.acenfermeiros.pt/
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Os agradecimentos situam-se no final do texto. 

 

c) Bibliografia 

As referências bibliográficas deverão ser citadas por ordem 
numérica, de acordo com a ordem de entrada no texto. As 
mesmas deverão estar de acordo com as normas APA 
(AMERICAN PSYCOLOGICAL ASSOCIATION) que poderá 
consultar em: www.acenfermeiros.pt/docs/normas_apa.pdf 

 

d) Figuras 

As figuras correspondentes a gráficos e desenhos deverão 
ser no formato TIFF ou JPEG de preferência, com uma 
resolução nunca inferior a 300 dpi e utilizando o negro para 
linhas e texto. São alvo de numeração árabe de acordo com 
a ordem de entrada no texto. 

• A grafia, símbolos, letras, etc, deverão ser enviados num 
tamanho que, ao ser reduzido, os mantenha claramente 
legíveis. Os detalhes especiais deverão ser assinalados com 
setas contrastantes com a figura. 

• As legendas das figuras devem ser colocadas por baixo da 
respectiva imagem. 

• As figuras não podem incluir dados que dêem a conhecer a 
proveniência do trabalho ou a identidade do paciente. As 
fotografias das pessoas devem ser feitas de maneira que 
estas não sejam identificadas ou incluir-se-á o 
consentimento por parte da pessoa fotografada. 

 

e) Tabelas e quadros 

São identificadas com numeração árabe de acordo com a 
ordem de entrada no texto. 

Cada tabela ou quadro será escrita a espaço duplo numa 
folha aparte. 

• Incluem um título na parte superior e na parte inferior são 
referidas as abreviaturas por ordem alfabética. 

• O seu conteúdo é auto-explicativo e os dados que incluem 
não figuram no texto nem nas figuras. 

Se algum quadro ou tabela estiver sujeito a direitos de autor 
deverá ter a citação completa da fonte e ser acompanhado 
da autorização dos direitos de autor. 

 

 

2. Trabalhos de Investigação 

Devem descrever o objecto de estudo, contextualização 
teórica, opções metodológicas, discussão de resultados e 
referências bibliográficas. Devem ter até um máximo de 15 
páginas. 

 

3. Artigos de reflexão 

Devem evidenciar a problemática identificada, bem como a 
análise da situação (preferencialmente fundamentados). 
Deve ter até um máximo de 6 páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acenfermeiros.pt/docs/normas_apa.pdf
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro que autorizo a publicação do artigo: 

 

Refª ........................................................................ 

 

Título  .............................................................................................................................................................................................. 

 

.......................................................................................................................................................................................................... 

 

do qual sou autor ou c/autor. 

 

Declaro ainda que presente artigo é original, não foi objeto de qualquer tipo de publicação e cedo a inteira propriedade à 
revista Enformação e autorizo a sua colocação no Repositório e na Intranet do CHULC, EPE , ficando a sua reprodução, no 
todo ou em parte, dependente de prévia autorização dos editores. 

 

Mais declaro que assumo qualquer responsabilidade referente às imagens, gráficos e figuras do artigo submetido. 

 

 

Nome dos autores:  ......................................................................................................................................................................... 

 

………………………….............................................................................................................................................................................. 

 

 

Assinaturas: 


