Parte 1

Territorium
Organização da informação a submeter
Um documento de word ou similar com o artigo completo, na sua versão final, com todas as
imagens e tabelas que integram o artigo inseridas ao longo do texto de acordo com a disposição
e ordem pretendidas pelo(a) autor(a). Neste documento, na página inicial não deverá conter
informação dos autores (nome, entidade, ORCID e email), nem nas propriedades do documento,
de forma a assegurar-se uma revisão cega por pares (peer review - double blind).

Arquivo
Winrar ou Winzip

Podem chamar o ficheiro de “Material gráfico” ou “Pasta 2”,
que deverá conter a seguinte informação:

Um ficheiro word ou similar, com as traduções para inglês ou português, ou seja, a
informação da primeira página (titulo, autores, os dois resumos e as palavras-chave) e,
depois, apenas o texto de todas as legendas e respetivas traduções de todas as figuras,
fotos, quadros e tabelas que constam no artigo.

Parte 2

Todos os ficheiros correspondentes às fotografias e figuras (mapas, gráficos, organigramas,
formulas, etc.) obrigatoriamente em formato de imagem (TIFF) no modo CMYK,
devidamente numeradas. Todas as imagens deverão ter obrigatoriamente uma resolução
mínima de 300 dpi(s). Para não ocuparem muitos megas na exportação devem colocar na
compactação da imagem a opção “LZW”.
Figura1 As figuras incluem:
- mapas
- gráficos
Figura2
- organigramas
- formulas
Figura3 - ...

Fot1
Fot2
Fot3

Tanto as figuras como as fotografias devem
ser assim designados (Figura1; Fot1, ....) e
não com nomes extensos como “mapa de
localização da bacia hifrográfica .....” que
dificulta a sua associação e faz ter caminho
longo na “linkagem” das imagens.

Preferencialmente um ficheiro em word, mas também pode ser de excel, por cada tabela
ou quadro que conste do texto. A tabela deverá estar editável, permitir mexer nas linhas
e no tipo de letra, que deverá ser Trebuchet MS. No caso do texto conter nas figuras
gráficos, para além de serem enviados como imagens no formato TIFF, os gráficos deverão
ser enviados no seu ficheiro de excel de origem (limpo).
TabelaI

TabelaIV

Gráfico da figura3

TabelaII

TabelaV

Gráfico da figura6

TabelaIII

TabelaVI

Gráfico da figura8

No caso dos gráficos, para além de os enviar como ficheiros de imagem TIFF e o ficheiro
de excel, os mesmos deverão ser enviados em formato de pdf, por forma a facilitar a
paginação. Pelo que no ficheiro de excel, numa folha limpa só com o gráfico, deverão fazer
imprimir, como pdf, de alta qualidade e gerar o pdf. Repita o processo para cada gráfico.
Gráfico da figura3
Gráfico da figura6
Gráfico da figura8

Figura2 Autor Citado No caso de imagens tiradas de textos
publicados de outros autores, deverá
enviar-nos a página do artigo (pdf) onde
Figura7 Autor Citado consta a imagem para que a possamos
incorporá-la na paginação assegurando
que a mesma não perca qualidade.
Foto1 Autor Citado

Territorium
Organização da informação a submeter
Estando a informação organizada a submissão de textos para publicação na revista Territorium implica o envio de
dois anexo, sendo o primeiro o artigo na sua versão final e o segundo um documento com toda a documentação
gráfica que compoem o artigo:

Anexo 1

Territorium Artigo final

Arquivo
Winrar ou Winzip

Neste documento, na página inicial não deverá conter
informação dos autores (nome, entidade, ORCID e email), nem
nas propriedades do documento, de forma a assegurar-se uma
revisão cega por pares (peer review - double blind).

Anexo 2

Artigo_ pagina_inicial_e_traducoes Documento, word ou similar, com toda a
informação da primeira página (titulos,
dados dos autores (nome, entidade/
Figura1
filiação, ORCID e email), os dois resumos
e as palavras-chave) seguido apenas do
texto de todas as legendas e respetivas
Figura2
traduções de todas as figuras, fotos,
quadros e tabelas que constam no artigo.
Figura3
Figura4
Figura5
Fot1
Fot2
Fot3
TabelaI
TabelaII
TabelaIII
Gráfico da figura3
Gráfico da figura6
Gráfico da figura8
Gráfico da figura3
Gráfico da figura6
Gráfico da figura8
Outros

No caso de ter elaborado por exemplo organogramas em
Power Point os projectos também podem ser aqui incuidos.

