
 

 

 

 

 

ESTRUTURA, REGRAS DE ESTILO e DEONTOLOGIA  

Artigos Breves 

 

Em tudo o que não esteja previsto neste guia aplicam-se as regras de estilo e normas 

de citação relativas a Artigos Académicos. 

 

 

I. ESTRUTURA 

 TÍTULO:  

o CAPS;  

o Evitar subtítulos 

o A acompanhar o Título, inserir uma chamada de atenção para 

uma referência em rodapé com Key-Words & “JEL 

Classification Codes” (disponível em  

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 

 

 NOME DO AUTOR:  

o Nome e o Sobrenome pelos quais quer ser identificado; 

o Itálico; 

o A acompanhar o Nome do Autor, poderá inserir uma chamada 

de atenção para um pequeno texto em rodapé com o seu 

cargo atual e qualquer “disclaimer” que desejar. 

 

 TEXTO (estrutura) 

o Formato de Títulos e (se aplicável) de Subtítulos ao longo 

do texto 

 Título do Capítulo: Numeração árabe; CAPS; negrito;  

 Subtítulo do Capítulo: Numeração árabe; negrito;  

 Subdivisões do subtítulo: Apresentado em alíneas; 

itálico 

  

 

 

 

 

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php


 

II. REGRAS DE ESTILO 

 

 Os textos a publicar devem ser inéditos e poderão incidir, nomeadamente, 

sobre: 

o Questões da atualidade jurídica; 

o Jurisprudência; 

o Desenvolvimentos legislativos. 

 

 Os tópicos não deverão incidir sobre desenvolvimentos que tenham mais de 

um ano a contar da data da publicação do contributo na C&R. 

 Podem ser apresentados textos em língua portuguesa, espanhola, francesa 

ou inglesa. Os textos são publicados na língua em que foram redigidos. 

 Em casos excecionais, poderão ser aceites textos não inéditos, devendo o 

Autor indicar onde foram publicados anteriormente. Se aceite, o texto será 

publicado na língua em que, originalmente, foi redigido, devendo – se 

aplicável – o Autor assegurar a respetiva tradução para um dos 4 idiomas 

acima referidos. 

 Os textos devem estar formatados em Word e deverão adotar o seguinte 

formato: 

o Em regra, entre 1000 e 1500 palavras; 

o Notas de rodapé deverão ser evitadas; 

o Sem prejuízo de casos de citações, devem-se evitar passagens a 

negrito ou em sublinhado, podendo serem usados itálicos para 

realçar determinada passagem ou ideia;  

o Quando usar “aspas”, utilize aspas altas. Se tiver de usar aspas 

dentro de uma citação, utilize nesse caso as ‘aspas’ simples. As 

truncagens dentro das citações devem ser assinaladas com […]; 

o Salvo em textos não inéditos que originalmente os ostentem, os 

parágrafos do texto não devem estar numerados; no entanto e 

verificando-se um claro benefício na transmissão da mensagem pelo 

Autor, podem ter subparágrafos separados por bullets. 

 

 As referências a decisões de Autoridades administrativas, nacional ou da 

União Europeia, devem ser citadas da seguinte forma: 

o Prática Decisória da União Europeia 

 Decisão (CE) [n.º processo] – [nome], p. ou § 
 E.g. Decisão (CE) M.8306 – Qualcomm/NXP, p. ou § (…). 

 

o Prática Decisória Nacional 

 Caso [ref. Processo] – [nome], p. ou § 
 E.g. Caso Ccent. 37/2016 – SIBS/Ativos Unicre, p. ou § (…). 

 



 As referências jurisprudenciais, nacional ou da União Europeia, devem ser 

citadas da seguinte forma: 

o Jurisprudência Nacional:  

 [n.º processo], [nome], p. ou §. 

 E.g. proc. n.º 1065/07.0TYLSB, PT Condutas, p. ou § (…). 

 

o Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia:  

 Com base no ECLI (identificador europeu de jurisprudência), 

disponível em https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/pt/ 

 [n.º processo], [nome], [ECLI], p. ou §. 

 E.g. C-85/76, Hoffman-La Roche, EU:C:1979:36, p. ou § (…). 

 

 Os Autores devem juntar uma breve nota curricular (que não deverá exceder, 

para cada versão linguística, 950 carateres, incluindo espaços) em português 

e inglês, morada e endereço eletrónico. 

 

 

III. DEONTOLOGIA: 

 Os Autores comprometem-se a: 

o Publicar textos de conteúdo original, que não pertença a mais 

ninguém; 

o Indicar se o mesmo texto (ou um texto com conteúdo equivalente) foi 

publicado, anteriormente noutra publicação; 

o Indicar a sua participação no desenvolvimento comentado, de modo 

a sinalizar ao leitor que a sua opinião não é super partes. 

 

Os contributos deverão ser enviados para revista@concorrencia.pt, com conhecimento 

para: ricardo.horta@concorrencia.pt e miguelferro@fd.ulisboa.pt. 

A apresentação de contributo para artigos breves não garante a sua publicação na C&R. 
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TEMPLATE 

 

 

TÍTULO DO TEXTO* 

Nome e sobrenome do Autor† 

 

[inserir texto] 

 

Formato de Títulos e (se aplicável) de Subtítulos ao longo do texto: 

1. TÍTULO 

1.1. Subtítulo 

a. Subdivisões 

b. (…) 

 

 

 

 

                                                           
* Key-Words & “JEL Classification Codes” (disponível em 

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 

† Cargo atual e qualquer “disclaimer” que desejar. 
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