Instruções para Autores
Âmbito
A Revista Científica “FPDD – Desporto e Atividade Física para Todos” (ISSN 2183-511X), é publicada
pela Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, com o intuito de estimular
a pesquisa e iniciativa científica nas temáticas de Exercício para a Saúde, Promoção de Estilos de
Vida Saudável, Socialização no e pelo Desporto, tendo como enfoque as Pessoas com Deficiência.
Esta revista publica pesquisas que relatam práticas em todos os contextos adequados,
nomeadamente na educação física escolar, no contexto desportivo e programas de lazer ativo.
Serão aceites estudos empíricos e de revisão.
Submissão
Os autores devem enviar um artigo original, em formato eletrónico, por correio eletrónico, para o
Editor (rfpdd@fpdd.org). Os trabalhos submetidos à revista serão alvo de revisão cega por
especialistas reconhecidos nas temáticas. O Editor tem a decisão final sobre a publicação. Os
artigos deverão ser submetidos anualmente até 30 de junho.
Formato
Os manuscritos devem ser escritos em Português, Inglês ou Castelhano. As secções típicas do texto
são: Introdução, Métodos, Resultados, Discussão, Conclusões, Agradecimentos e Referências. No
entanto, é aceitável ter uma secção em que exista uma apresentação dos resultados,
simultaneamente com a sua discussão (resultados/discussão). São permitidas adaptações desta
estrutura para os artigos de revisão, estudos de caso ou relatos da prática profissional.
O resumo deve apresentar um máximo de 200 palavras. Cada manuscrito deve ter entre 3 a 6
palavras-chave. Quando o artigo é escrito em Português ou Castelhano, os autores terão de
submeter o titulo do artigo e o seu resumo em Inglês.
As tabelas apenas deverão incluir linhas horizontais para delimitar os limites superiores e
inferiores e para realçar os títulos.
Layout da Página
As páginas devem ser A4 com margens de 3 cm na parte superior, inferior, esquerda e direita.
Todo o manuscrito deverá ser escrito com espaçamento duplo, e o texto justificado. Um artigo
típico não deverá conter mais de 5.000 palavras, não incluindo referências, tabelas, figuras e
legendas.
Folha de Rosto
Inclua as seguintes informações na primeira página do manuscrito: título completo (não mais de
12 palavras), no caso do artigo ser escrito em Português ou Castelhano deverá, também, incluir
um titulo em Inglês; título abreviado (não mais de 5 palavras); os nomes dos autores; as filiações
e endereços eletrónicos dos autores; o nome, endereço e endereço eletrónico do autor
responsável por toda a correspondência e correção das provas. Um autor deve ser identificado
como o autor correspondente. Por favor, note que o endereço e endereço eletrónico do autor
correspondente serão normalmente exibidos no artigo PDF.

Referências
De acordo com as normas APA 6.ª edição.
Direito Autoral
A submissão de um artigo para a Revista Científica “FPDD – Desporto e Atividade Física para Todos”
implica que o mesmo resulte de uma pesquisa ou relatório de prática profissional original e inédito
e que os autores concordam que a Revista Científica “FPDD – Desporto e Atividade Física para
Todos” terá o direito autoral sobre o material a partir do momento em que o artigo é aceite.
Ligação para “Template”

