
Instruções para Autores 
 

 
Âmbito 

A Revista Científica “FPDD – Desporto e Atividade Física para Todos” (ISSN 2183-511X), é publicada 
anualmente pela Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, com o intuito de 
estimular a pesquisa e divulgação científica na área do Desporto e da Atividade Física para Pessoas 

com Deficiência. Serão aceites estudos empíricos e de revisão nas diversas temáticas que o 
integram, nomeadamente: 
 

 Aptidão Funcional e Classificação Desportiva 

 Avaliação da Condição Física 

 Treino Desportivo e Prescrição de Exercício 

 Inclusão e Estratégias de Adaptação 

 Sociologia do Desporto 

 Psicologia do Desporto 

 Participação em Atividades Físicas e Desportivas 

 
 

Submissão 

Os autores devem enviar o documento formatado de acordo com as orientações da revista por 
correio eletrónico (revista@fpdd.org). Os trabalhos submetidos são avaliados pelo Editor-Chefe e 
posteriormente encaminhados para revisão cega por especialistas. O Editor-Chefe tem a decisão 
final sobre a publicação. O processo de arbitragem é confidencial entre o autor, o(s) editor(es) e 
o(s) revisor(es) até a data de publicação da revista. Não são cobradas quaisquer taxas de 
processamento de artigo (nem de submissão, nem de publicação). 

 
Formato 

- Tipo de arquivo: .doc ou .docx (MS Word). 

- Texto:  Formato de folha A4, espaçamento duplo, fonte Times New Roman tamanho 10. 

Margens de 3 cm. 

- Tabelas e figuras: Formato APA, 7ª edição. As instruções podem ser consultadas aqui.  

- Citações e Referências bibliográficas: Formato APA, 7ª. Edição.  As instruções podem ser 

consultadas aqui.  

- Língua: Português, Inglês ou Castelhano. 

 
 
Estrutura do documento para submissão 

A primeira página do documento é a folha de rosto, e deve incluir, nesta ordem: 
 
- Título: em negrito, máximo de 12 palavras. 

- Título em inglês: em negrito, máximo de 12 palavras 

- Título abreviado: em negrito, máximo de 5 palavras 

- Autores: Nome dos autores na ordem para publicação, separados por ponto e vírgula, com a 

numeração referente à filiação sobrescrita. 

- Filiação: Os autores devem indicar a filiação institucional e vínculo pela ordem numérica.   

- Autor para correspondência: Nome do autor, endereço para correspondência e e-mail que 

serão incluídos no artigo a ser publicado. 
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A seguir, deve ser inserido o resumo com um máximo de 200 palavras, com 3 a 6 palavras-chave 
que identificam o assunto principal do manuscrito, separados por ponto e vírgula.  
 
Nos artigos em Português ou Castelhano, os autores deverão incluir a seguir um resumo e as 
palavras-chave em Inglês. Nos artigos em inglês, os autores deverão incluir um resumo e as 
palavras-chave em português. 
 
Na sequência, inserir o artigo com no máximo 5.000 palavras, não incluindo referências, tabelas, 
figuras e legendas. As secções típicas do artigo 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. Os autores devem indicar no texto a localização de tabelas e figuras (p.ex., Inserir 
tabela 1). 
 
Finalmente, tabelas e figuras devem ser submetidas na página a seguir à ultima Referência do artigo.  

 
 
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 investigação 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. 
 

 
 

 


