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Notas aos Autores

«Contabilidade & Gestão»
Portuguese Journal of Accounting and Management

Notas para os autores
«Contabilidade & Gestão» é a revista científica da OCC, sendo pu-
blicada semestralmente com o objetivo de proporcionar discussão 
profunda e análise crítica de desenvolvimentos que afetam os pro-
fissionais e académicos que trabalham na área da Contabilidade 
&Gestão. Publica artigos escritos por académicos e investigadores 
mas também por destacados profissionais. A revista tem interesse na 
publicação de artigos baseados em trabalhos de investigação e ou-
tros assuntos relevantes para profissionais, académicos, estudantes 
e organismos profissionais ligados à Contabilidade e áreas afins, que 
serão publicados em português, espanhol ou inglês.

Submissão de artigos
Os artigos devem ser submetidos ao Diretor da Revista, para Avenida 
Barbosa du Bocage, 45, 1049-013 Lisboa, em quatro cópias, quando 
em suporte de papel, ou em suporte informático para o e-mail: 

revistacontabilidade@occ.pt

Informações adicionais podem ser obtidas através do telefone +351 
217 999 715.

Não há taxa de submissão nem qualquer custo por página publicada. 

Se após uma primeira análise o artigo parecer aceitável e de acordo 
com os objetivos da Contabilidade & Gestão, será enviado pelo Con-
selho Editorial para dois referees com o objetivo de obter os comentá-
rios de (double-blind review).

Todos os artigos serão objeto de revisão anónima por, pelo menos, 
dois especialistas (referees).

O Conselho Editorial chegará a uma decisão sobre a publicação de-
pois de ter em conta os relatórios dos referees. Os autores obterão os 
comentários dos referees e a decisão sobre a publicação ou não, den-
tro do mais curto espaço de tempo possível. 
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Os artigos só serão considerados pela Contabilidade & Gestão se não 
tiverem sido publicados ou não estiverem submetidos em mais nenhu-
ma revista. Se quadros, ilustrações ou qualquer outro material sujeito 
a copyright for usado, deverá ser pedida autorização pelo(s) autor(es) 
e incluída no momento da submissão. Deverá aparecer uma declara-
ção clara no texto, se qualquer material tiver sido publicado anterior-
mente. Qualquer agradecimento deverá ser incluído junto do material 
usado.

Os autores que submetam artigos com o objetivo de publicação, terão 
de assegurar que o trabalho não infringe qualquer copyright existente 
e concordam indemnizar a revista contra os danos que tal facto lhe 
provoque.

Após a aceitação do artigo pela Contabilidade & Gestão, a transferên-
cia de copyright será feita do(s) autor(es) para a revista, através de for-
mulário adequado.

Critérios de Avaliação
Os principais critérios usados na avaliação dos artigos submetidos à 
Contabilidade & Gestão são: relevância, novidade, utilidade, clareza, 
concisão, ligações à literatura existente, substância, rigor e validade 
dos resultados.

Preparação do Manuscrito

Formato e estilo
Os manuscritos devem ser em português, espanhol ou inglês e devem 
usar espaço-duplo com uma margem de 2,5 cm em cada parte da pá-
gina, dimensão A4.

A primeira página (página do título) deverá conter o título do artigo, 
informação completa sobre a afiliação de todos os autores, incluindo o 
nome da instituição de origem a três níveis (Ex. Universidade, Facul-
dade e Departamento/Centro), código postal, cidade, país e endereço 
de e-mail dos autores para quem serão enviadas as decisões, provas e 
offprints. No caso de autores por correspondência, deverá acrescen-
tar-se a respetiva morada completa. 

Para apoiar a objetividade da avaliação o(s) autor(es), deve(em) ao lon-
go do texto evitar qualquer referência a si próprio(os) que possibilite a 
sua identificação pelos referees.
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Resumo 
A segunda pagina deverá incluir o título do artigo, um resumo (até 200 
palavras) e até seis palavras-chave, no idioma do texto do artigo e no idio-
ma inglês e português, quando estes não são o idioma do texto. O resumo 
deve ser uma representação precisa dos conteúdos do artigo. Nao deverá 
haver nenhuma indicação sobre a identidade ou afiliações dos autores.

Referências
As citações no texto deverão seguir o estilo de Harvard (i.e. apelido(s) 
do(s) autor(es) seguido pelo ano de publicação e páginas quando rele-
vantes, tudo entre parêntesis). Quando uma fonte tiver mais de dois au-
tores deverá ser citado o primeiro seguido de et al.

Para múltiplas citações do mesmo ano usar a, b, and c imediatamente 
a seguir ao ano de publicação. O(s) número(s) da(s) páginas a usar em 
transcrições, deve(m) ser colocado(s) depois da data separado por dois 
pontos (Ordelheide, (1993:87). 

A secção das referências deverá apenas conter as referências citadas no 
texto. Deverão ser ordenadas por ordem alfabética do apelido do pri-
meiro autor (e depois cronologicamente). Cada referência deverá conter 
detalhes bibliográficos completos.

Livro
Um autor: Gray, R.H. and Helliar, C. (eds) (1992) The British Accounting 
Research Register. London: Academic Press 5th ed.

Múltiplos autores: Brums, W.J. and Kaplan, R.S (eds) (1987) Accounting 
and Management: Field Study Perspectives. Boston, MA: Harvard Busi-
ness School Press.

Artigos
Em Revista: Novin, A.M., Pearson, M.A. and Senge, S.V. (1990) Improving 
the curriculum for aspiring management accountants; the practitioner’s 
point of view. Journal of Accounting Education 6(2) Fall, pp.207-24.

Em Livro: Walsh, A.J. (1988) The making of the chartered accountant. 
In D. Rowe (ed.) The Irish Chartered Accountant, pp.155-73. Dublin: Gill 
and Macmillan.

Relatório
Fitchew, G.E. (1990) “Summing up”, in Comission of the European 
Communities, The Future of Harmonization of Accounting Standards 
Within the European Communities. Brussels.
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Figuras e tabelas
Deverá ser dado um título claro e de suficiente dimensão (para ser redu-
zido caso necessário) a todas as figuras e tabelas.

As tabelas deverão ter um título numerado consecutivamente e de for-
ma independente das figuras e referenciadas no texto. 

Agradecimentos
Deverão aparecer no fim do artigo antes das referências.

Notas de rodapé
Devem ser reduzidas ao mínimo indispensável e aparecer no fim do artigo.

Provas e offprints
O autor designado receberá as provas em formato PDF que deverão ser 
corrigidas e devolvidas no prazo de seis dias. Alterações nas provas que 
não estavam no manuscrito original são difíceis e caras e, por isso de-
sencorajadas.

Será enviada uma cópia da revista aos autores após a publicação. Os au-
tores receberão também o artigo por e-mail em formato PDF e poderão 
imprimir até 50 cópias, sem custo, para disseminarem o artigo entre 
colegas.




