Normas para a Magazine APTO
Neste documento encontram-se as normas de funcionamento e de apresentação/submissão
de artigos para a Magazine da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais (Magazine
APTO).
ESTATUTOS EDITORIAIS
1. A Magazine APTO é pertence da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais - APTO.
2. A Magazine APTO é uma revista quadrimestral de informação especializada que defende a
liberdade de expressão e informação, repudia qualquer forma de censura ou pressão, seja ela
legislativa, administrativa, politica, económica ou cultural, e é independente de todos os
poderes, manifestando esse espírito de independência também em relação aos seus próprios
anunciantes, colaboradores e responsáveis.
3. A Magazine APTO assume-se como uma publicação de natureza informativa.
4. A Magazine APTO tem presente os limites impostos pela deontologia e ética profissional
recusando o sensacionalismo e a exploração mercantil da matéria informativa.
5. A Magazine APTO estabelece as suas opções editoriais sem hierarquias prévias entre os
diversos setores de atividade e reserva-se no direito de decidir quais os critérios e as
prioridades de publicação de reportagens, testemunhos e notícias, de acordo com o
estabelecido.
6. A Magazine APTO dirige-se a terapeutas ocupacionais, estudantes de terapia ocupacional,
colegas de outras áreas profissionais, instituições, cuidadores, empresas e outras entidades.
7. A Magazine APTO respeita a privacidade dos seus parceiros quer sejam mecenas,
anunciantes, patrocinadores e/ou leitores.
8. À APTO reserva-se o direito de alteração desta periodicidade para intervalos inferiores a
quatro meses, bem como a criar edições especiais, temáticas ou não, de forma esporádica.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
1. A Magazine APTO é constituída pelo Conselho Editorial (CE), pelo Conselho de Revisores e
pelos Colaboradores.
2. Poderão remeter para apreciação da Magazine APTO, terapeutas ocupacionais, sócios e não
sócios da APTO, alunos de terapia ocupacional, sócios e não sócios bem como outros
profissionais.
3. Os artigos submetidos por elementos externos ao corpo editorial da Magazine APTO serão
sempre revistos pelo Conselho de Revisores e, caso haja necessidade de alteração ou sugestão,
os autores serão informados. Os mesmos não devem ter sido previamente publicados nem
enviados para outras publicações. As submissões devem ser por via eletrónica para o CE pelo
seguinte endereço eletrónico magazine.apto@gmail.com.
4. O incumprimento de entrega atempada de artigos pode implicar a sua não edição na
publicação em causa ou a sua correção sob o ponto de vista da formatação ou forma do texto,
sem alteração do conteúdo ou significado do mesmo, sem conhecimento prévio do autor.
5. Qualquer norma ou regra omissa será analisada pelo CE da Magazine APTO que terá a
decisão final em relação à mesma.

6. Com o ato de submissão de artigos para publicação na Magazine APTO, os autores estão a
ceder, a esta, todos os direitos de publicação e divulgação do mesmo.
7. Com o ato de submissão de imagens, símbolos ou outras formas de representação figurativa
para publicação na Magazine APTO, os autores expressam de forma inequívoca, o
consentimento a que, sem qualquer contrapartida, a APTO possa publicar na Magazine APTO a
ou as imagens enviadas.
8. Os autores são inteiramente responsáveis, pelo conteúdo dos artigos, imagens, gráficos
e/ou opiniões expressadas.
9. Em determinadas circunstâncias, o CE poderá propor alterações ao texto para posterior
publicação. A este reserva-se ainda o direito de corrigir possíveis erros de léxico, forma ou
formatação do artigo original, sem alteração do sentido do mesmo, devendo informar o autor.
10. Os artigos apresentados ficarão como propriedade permanente da revista, e não poderão
ser reproduzidos total ou parcialmente, sem licença da APTO.
PUBLICIDADE
A revista Magazine APTO reserva-se o direito de rejeitar publicidade que não se enquadre na
sua orientação editorial ou gráfica. A colocação da publicidade será subordinada às
conveniências de paginação e à localização dos anúncios fixada pela Magazine APTO de acordo
com as suas possibilidades técnicas, exceto se estiver abrangida pela taxa de localização
(capa). Qualquer erro ou omissão só será compensado com a repetição do respetivo anúncio,
em boas condições.
O conteúdo publicitário é da inteira responsabilidade do anunciante podendo o CE solicitar
alguma correção do ponto de vista da forma do texto.
Será enviado ao anunciante toda a informação necessária para que possa entregar os artigos
de acordo com o estabelecido por estas normas.
- Reserva de Publicidade
A reserva de publicidade deve ser efetuada até 3 semanas antes da data de saída, através de
uma Ordem de Publicidade enviada via e-mail ou outro meio escrito. A entrega dos materiais
para inserção deve ser feita com a antecedência máxima de 4 dias sobre a data de saída da
revista.
- Anulação da Reserva
A anulação só será aceite se for comunicada por escrito, via carta ou e-mail, com o mínimo de
4 semanas de antecedência sobre a data da saída da revista. Caso esta situação não se
verifique, o editor reserva-se o direito de faturar o espaço contratado.
- Condições de Pagamento
O pagamento deve ser efetuado 15 dias antes a contar da data de lançamento da revista
estando isento de IVA segundo o artigo 53.

ORGANIZAÇÃO DOS ARTIGOS
A revista publica artigos da iniciativa dos autores e dos editores. Os artigos da iniciativa dos
autores são: os artigos de prática profissional, de formação, opinião e debate, breves, Clube

Leitura e as Cartas aos Editores. Os editoriais, os documentos, os artigos informativos, o
dossier e o Websaúde são da iniciativa dos editores, embora possam ser aceites submissões da
iniciativa de autores, desde que contatem previamente os editores da Magazine APTO.
Todos os artigos apresentados à Magazine APTO deverão ter um título, a descrição dos
autores e um corpo de texto. Em determinadas tipologias de artigos poderão ser incluídas
ilustrações no corpo de texto e bibliografia devendo esta última seguir o formato indicado nas
normas internacionais (estilo de Vancouver).
Formatação dos ficheiros de texto submetidos
Os artigos devem ser datilografados em qualquer processador de texto e gravados num dos
seguintes formatos: Microsoft Word, RTF, PAGES ou Open Office. Deverá ser usada letra
Tahoma 10 no corpo de texto e Tahoma 12 a negrito nos títulos. As páginas devem ser
numeradas. Os ficheiros devem ser entregues em formato aberto de forma a permitirem a
moldagem durante a edição.
Formatação dos ficheiros de imagem submetidos
São permitidos três tipos de ilustrações: figuras, quadros e fotografias. As figuras devem ser
numeradas com algarismos árabes e os quadros com numeração romana, pela ordem da sua
primeira citação no texto. As fotografias devem ser identificadas com recurso ao abecedário.
Caso ilustrem de modo explícito pessoas, o autor do artigo fica automaticamente responsável
pela cedência de utilização das mesmas através do preenchimento da Declaração de
Autorização em anexo.
Gráficos, diagramas, gravuras e fotografias deverão ser apresentados com qualidade que
permita a sua reprodução direta. Não devem ser utilizados gráficos tridimensionais. As figuras
em formato digital devem ser enviadas como ficheiros separados e não dentro do documento
de texto. São aceites os formatos JPEG, TIF e EPS, preferencialmente com uma resolução de
300 pontos por polegada (dpi) ou superior. O não cumprimento destes formatos ou
características podem conduzir á não edição da imagem por falta de qualidade da mesma.

TIPOLOGIA DE ARTIGOS
Artigo de Prática
- Conteúdos: Consistem em relatórios de avaliação de qualidade, trabalhos descritivos de
experiências ou projetos considerados relevantes para a melhoria da qualidade da abordagem
do terapeuta ocupacional. O artigo deve incluir referências bibliográficas.
- Dimensão: Não deverão ultrapassar os 8000 carateres com espaços incluídos, sendo
admitido o número máximo de quatro ilustrações (quadros ou figuras) por artigo.
Artigo de Formação
- Conteúdo: Consistem em relatos de projetos ou experiências considerados importantes no
campo da educação pré e pós-graduada. O artigo deve incluir referências bibliográficas.

- Dimensão: Não deverão ultrapassar os 7000 carateres com espaços incluídos, sendo
admitido o número máximo de seis ilustrações (quadros ou figuras) por artigo.
Artigo de Opinião e Debate
- Conteúdo: Consistem em textos de opinião livre suscetíveis de fomentar a reflexão e a
discussão sobre temas de interesse para a terapia ocupacional. O artigo deve incluir
referências bibliográficas.
- Dimensão: Não deverão ultrapassar os 5000 carateres com espaços incluídos, sendo
admitido o número máximo de seis ilustrações (quadros ou figuras) por artigo.
Artigo Breve
- Conteúdo: Consistem em textos de pequena dimensão como, por exemplo, estudos originais
curtos ou de divulgação de resultados preliminares, apontamentos sobre casos clínicos ou
pequenos estudos de séries. O artigo deve incluir referências bibliográficas.
- Dimensão: Não deverão ultrapassar os 4000 carateres com espaços incluídos, sendo
admitido o número máximo de quatro ilustrações (quadros ou figuras) por artigo.
Carta ao Diretor
- Conteúdo: Consistem em comentários a artigos publicados previamente na revista ou notas
breves sobre experiências relevantes na prática diária. As cartas referentes a artigos só serão
aceites até três meses após a publicação do artigo original. O artigo pode incluir até 3
referências bibliográficas.
- Dimensão: Não deverão ultrapassar os 3000 carateres com espaços incluídos, sendo admitida
até uma ilustração (quadro ou figura).
Documentos
- Conteúdo: Consistem em declarações, recomendações ou outros documentos de âmbito
nacional ou internacional que sejam relevantes para a terapia ocupacional.
Dossier
Conteúdo: O Dossier reúne artigos referentes a um tema comum. O objetivo do dossier é a
divulgação de trabalhos de atualização científica e de temas de revisão elaborados por peritos.
Os artigos do dossier serão solicitados pelos editores da Magazine APTO ou por um perito
designado pelo CE como elemento coordenador. O artigo deve incluir referências
bibliográficas.
Dimensão: Os artigos do dossier não deverão ultrapassar as 6.000 palavras, sendo admitido o
número máximo de 8 ilustrações (quadros ou figuras) por artigo.
Clube de Leitura
Conteúdo: O objetivo da secção é proporcionar uma leitura comentada de artigos, livros ou
outros textos procedentes de outras publicações científicas. O artigo ou publicação escolhida

deve ser atual (editado nos últimos 4 meses) e relevante para a prática da terapia ocupacional.
As citações dos artigos que deram origem ao texto, o resumo do estudo (que deverá manter a
estrutura do artigo original), devem de constar. No comentário, o autor deverá expor a sua
opinião sobre a importância do artigo e apresentar alguns dados da sua experiência ou de
outros estudos que apoiem ou não as conclusões deste, comentado em estilo jornalístico.
Dimensão: O texto não deverá ultrapassar as 1.300 palavras, não havendo lugar para
ilustrações.

Websaúde
Conteúdo: Tem como objetivo a divulgação de sítios da Internet relevantes para a terapia
ocupacional.
Dimensão: O texto não deverá ultrapassar as 350 palavras. Haverá lugar a uma ilustração por
cada sítio na internet referido até a um máximo de 3 ilustrações por texto.
Estrutura: Deve incluir referência ao sítio na internet. O corpo de texto deve incluir informação
relativa aos recursos disponíveis no sítio da internet, a entidade responsável pelos conteúdos e
descrição de como o autor os utiliza na sua prática profissional.

Anexo

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

Eu,

____________________________________________________,

com

a

categoria

profissional____________________________, com a cédula profissional Nº ______________,
assumo toda e qualquer responsabilidade do conteúdo e imagens constantes no artigo que
autorizo, sem qualquer contrapartida, a Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais a
publicar na Magazine APTO ___________________________________________________ de
minha autoria, concedendo a esta os direitos de publicação e divulgação do mesmo.

Lisboa, ____ de ______________ de _________

___________________________________________________
(Assinatura conforme BI/CC)

