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1. Apresentação  

A Media & Jornalismo é uma revista científica pioneira em Portugal na área 
dos estudos dos media e do jornalismo. O primeiro número foi lançado em 
2002 pelo então CIMJ - Centro de Investigação Media & Jornalismo, 
afirmando-se “na diversidade dos temas dos seus artigos, metodologias e 
reflexões” e sendo “um espaço promotor de discussão qualificada, não só na 
comunidade académica, mas também entre todos os que se interessam 
pelos media e pelo jornalismo nas sociedades contemporâneas.” A revista é 
atualmente publicada pelo ICNOVA - Instituto de Comunicação da NOVA, 
que integrou o CIMJ. Continua com periodicidade semestral (Abril e Outubro 
de cada ano), estando indexada nas bases SCOPUS, na Scielo e na DOAJ, 
praticando um rigoroso sistema de arbitragem científica e disponibilizando 
todo o seu conteúdo de forma livre e gratuita.  

A Media & Jornalismo publica investigação académica de topo e constitui um 
espaço de discussão qualificada para compreender as dinâmicas sociais e 
políticas ativadas pelos media e pelo jornalismo na sociedade 
contemporânea. A reflexão produzida contribui para um conhecimento 
aprofundado e crítico das várias dimensões, temporalidades e impactos de 
fenómenos comunicacionais complexos. Procura combinar uma variedade 
de problemáticas e enfoques, da história à sociologia, do direito à economia, 
das práticas, tecnologias e os usos, e constituir um elemento de reflexão e 
debate na vasta comunidade interessada no âmbito específico dos media e 
do jornalismo. 

 
a) Foco e âmbito 

A Media & Jornalismo aceita artigos originais, assentes em metodologias 
empíricas e qualitativas. Procuramos especialmente atrair investigação que 
contribua de forma decisiva e inovadora para desenvolver novos métodos de 
análise, aplicar modelos teóricos a investigações empíricas, discutir e aplicar 
conceitos heurísticos, identificar e analisar fenómenos emergentes no campo 
dos media, refletir criticamente sobre as dinâmicas comunicacionais e 
tecnológicas da sociedade contemporânea e lançar novas interpretações 
sobre a história dos media.  



A revista aceita a submissão de artigos e recensões de livros e entrevistas em 
todas as áreas das ciências da comunicação com particular destaque para os 
estudos dos media e do jornalismo.  Os seguintes temas constituem 
questões centrais de reflexão da Media & Jornalismo: Jornalismo, sociedade 
e democracia; media e identidades sociais; história e transformações nos 
meios de comunicação social; ética da comunicação e deontologia do 
jornalismo; economia e política dos meios de comunicação social; modos e 
estratégias da comunicação política e estratégica; tecnologias de informação 
e inovação nos media e no jornalismo; novas formas mediáticas de 
comunicação; jornalistas como comunidade interpretativa; literacias digitais e 
transmediáticas; pluralismo mediático e práticas digitais.  

 
b) Estrutura da Revista   

A Revista Media & Jornalismo é constituída por três secções: 

Artigos  

• Submissões Abertas 
• Indexado  
• Revisto pelos Pares 

Os artigos selecionados constituem o dossier central da revista, com tema 
que dá título ao número e tem co-edição de investigadores por convite, ou 
por sistema regular de call. 

Varia  

• Submissões Abertas 
• Indexado  
• Revisto pelos Pares 

É uma pequena secção que pode integrar artigos com temática diferente do 
dossier central e tem como editores a direcção da revista.  

Recensões 

• Revisto pelos Pares 

Secção editada por um dos membros da direção, sendo a modalidade por 
convite ou por receção direta de propostas. 

 

 



c) Processo de Revisão por Pares 

Todos os artigos aceites pelo Conselho de Redacção serão submetidos a um 
sistema de arbitragem científica anónima, confiada a dois revisores externos. 
Em caso de necessidade, será auscultado um terceiro revisor. Em face dos 
pareceres recebidos, o Conselho de Redacção pode determinar que os 
autores adoptem as sugestões deles constantes e, no limite, pode declinar a 
aceitação do texto. 

d) Periodicidade 

A Revista Media&Jornalismo é publicada semestralmente. 

e) Política de Acesso Livre 

A revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio 
de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público 
proporciona maior democratização do conhecimento. 

f) Arquivamento 

A revista utiliza o sistema LOCKSS para criar um sistema de arquivo 
distribuído entre as bibliotecas participantes e permite às mesmas criar 
arquivos permanentes da revista para a preservação e restauração. Saiba 
mais... 

g) ISSN 

ISSN 2183-5462 (online) 

ISSN 1645-5681 (print)   

 
 

 

 

 

 



2. SUBMISSÕES  
a) Condições para Submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 
conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As 
submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos 
autores. 

• Os artigos devem ser submetidos online através da plataforma Open 
Journal Sistem (OJS).  

• Os autores dos artigos devem assegurar o seu anonimato garantindo 
que o ficheiro submetido não permite a sua identificação nas 
informações ou propriedades de documento.  

• A submissão deve observar os padrões de estilo e requisitos 
bibliográficos descritos em "Instruções para Autores", na secção "Sobre 
a Revista". 

• Os ficheiros para submissão encontram-se em formato Microsoft Word, 
OpenOffice ou RTF e não devem ultrapassar 2MB. 

• No caso de serem sugeridas modificações ao manuscrito, o autor 
dispõe de um mês para proceder às alterações pedidas pelos revisores 
e entregar a nova versão do artigo através do sistema online da revista. 

• O registo no sistema e posterior acesso ou autenticação são 
obrigatórios para a submissão de trabalhos, bem como para 
acompanhar o processo editorial. 

 

b) Regras para autores 

 
Os artigos completos devem ter um máximo de 50 mil caracteres (com 
espaços), incluindo bibliografia e notas de rodapé.  

 
Devem incluir o título e um resumo no máximo com 1000 caracteres, em 
português e inglês, bem como uma lista de 4 a 5 palavras-chave, em 
português e inglês.  

  

Os artigos devem conter referências bibliográficas no final, mas apenas e só 
as referências que sejam citadas no texto. As referências bibliográficas 
seguem a última versão em vigor da norma APA (7ª edição).  

 



Os artigos têm de ser enviados de forma completamente anónima, ou seja, 
sem qualquer elemento que permita identificar o autor ou os autores do 
artigo. A identificação do documento também deve ser retirada das 
propriedades do documento.  

 
A utilização da autocitação deve ser moderada. Deve ser retirada no 
processo de submissão. Neste caso as referências serão do tipo (Autor, 1999, 
p. 34) e nas referências bibliográficas segue-se o mesmo princípio de 
anonimato. Seguimos aqui genericamente as recomendações do COPE (ver 
“Self Plagiarism”: https://publicationethics.org/case/self-plagiarism) 

 
Cada autor só pode submeter um artigo por número, seja como autor 
principal seja como co-autor.  

 
Cada artigo pode ter, no máximo, cinco autores.  

 

Elementos gráficos (Figuras, Tabelas, Gráficos) devem ter obrigatoriamente 
uma legenda e fonte, sem ponto final no fim. Inserir no corpo do texto, as 
menções aos elementos gráficos por extenso (ex. na Figura 1). Todos os 
elementos devem ser inseridos no manuscrito em formato  JPEG, PNG ou TIFF, 
com uma resolução de pelo menos 300 dpi. 

Na plataforma OJS da Revista Media e Jornalismo, o(s) autor(es) deve(m) 
colocar a nota biográfica, incluindo o nome da instituição (Ex: Universidade, 
Faculdade e Departamento/Centro); devem ainda ser referidas moradas 
completas (incluindo rua, código postal, cidade e país), endereço electrónico 
institucional, e ORCID e CIÊNCIA Vitae (se aplicável). 

Recomenda-se que os originais sejam editados com um espaçamento duplo, 
alinhamento justificado, em páginas normalizadas (tipo A4), letra Times New 
Roman, 12 pt. 

Recomenda-se o uso de notas de rodapé e não notas de fim de documento 
(espaçamento simples, 10pt). 

URL: todos os endereços de URL no texto e bibliografia / referências devem 
estar ativos (prontos para clicar e redirecionar para a respectiva página). 

Sobre outros aspetos aqui não referidos, a M&J orienta-se pelas 
recomendações da COPE: https://publicationethics.org/ 

 



Normas de Referenciação Bibliográfica 

Os textos submetidos devem seguir os padrões de estilo e requisitos 
bibliográficos específicos das normas da Publication manual of the American 
Psychological Association APA, (7ª edição). 

Citações e referências bibliográficas no corpo do texto 

- Todas as citações fazem-se dentro de aspas curvas duplas (“ ”), em texto 
normal e não em itálico. 

- As citações com 40 ou mais palavras figuram destacadas do corpo do texto, 
em tabulação recuada, letra um ponto inferior, sem aspas e em itálico. 

- As referências bibliográficas relativas às citações incorporadas seguem o 
seguinte formato: (Habermas, 2019 p. 37). Em citações no corpo do texto, a 
pontuação (ponto final ou vírgula) é colocada a seguir à referência.  

- Citações em segunda referência: (citado em Habermas, 2014, p. 34) (quoted 
in Habermas, 2014, p. 34).  

- Evitar expressões como idem, ibidem, apud, op. cit…  

Lista de referências bibliográficas do final do texto 

Nome científico: Sobrenome, nome (abreviado)  

Exemplo: Cádima, F.R. 

- Artigo numa revista científica  

Nome científico (Ano). Título do artigo. Título da revista, Vol(Nº), x–x. 
https://doi.org/XXXXXXXXXXXXX 

- Capítulo de livro 

Nome científico., & Nome científico. (Ano). Título do capítulo. In C. C. Editor & 
D. D. Editor (Eds.), Título do livro (xx ed., Vol. xx, pp. xxx–xxx). Editora. 
https://doi.org/XXXXXXXXXXXXX 

- Livro 

Nome científico (Ano). Título do livro (xx ed., Vol. xx). Editora. 
https://doi.org/XXXXXXXXXXXXX 



- Livro (Editor) 

Editor, E. E. (Ed.). (Ano). Título do livro (xx ed., Vol. xx). Editora. 
https://doi.org/XXXXXXXXXXXXX 

Teses ou dissertações publicadas 

Nome científico (Ano). Título tese ou dissertação: Subtítulo [Doutorado ou Mestrado, 
Universidade]. Editora. https://doi.org/XXXXXXXXXXXXX 
 
Teses ou dissertações não publicadas 
Nome científico (Ano). Título tese ou dissertação: Subtítulo [Tese ou 
dissertação não publicada]. Universidade. 
 
Página web 
Nome da instituição ou autor do espaço web (Ed.) (Ano). Título da informação 
ou espaço consultado. Produtora. Link /DOI 
 
Publicação em blog 
Nome científico (sobrenomes com hífen + iniciais sem espaços). (Ano, Mês e 
Dia). Título da publicação em blog (depois de “:” iniciar com maiúscula). 
Nome do blog. Link  
 
Texto e jornal ou revista 
Nome científico (sobrenomes com hífen + iniciais sem espaços). (Ano, Mês e 
Dia). Título da notícia (depois de “:” iniciar com maiúscula). Nome do jornal 
ou revista. Link 

 

 

Material previamente protegido por direitos autorais 

Compete aos autores a responsabilidade de obtenção da permissão para 
reproduzir materiais protegidos por copyright, tanto em formato impresso 
como electrónico. 

 



c) Compromisso do(s) autor(es) em publicar(em) na Revista Media e 
Jornalismo 

Os autores que enviarem manuscritos para a Revista Media & Jornalismo não 
devem submetê-los simultaneamente a outra revista. 

Os autores não devem submeter manuscritos que tenham sido publicados em 
outro lugar de forma substancialmente similar ou com conteúdo 
substancialmente similar. 

Os autores aceitam ainda ceder à Media & Jornalismo os direitos de 
publicação, reprodução e difusão do texto submetido.  

Conduta Ética 

Os autores devem assegurar que a referenciação das fontes usadas na 
produção do trabalho científico é rigorosa. 

Os autores devem identificar as entidades financiadoras do seu trabalho. Esta 
menção vem indicada no final da Nota Biográfica, que se segue à Bibliografia.  

Autores têm permissão a publicar e distribuir o seu trabalho online (ex.: em 
repositórios institucionais ou na sua página pessoal). 

Declaração de Direito Autoral 

Os autores conservam os direitos de autor e concedem à revista o direito de 
primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a 
Licença Creative Commons Attribution que permite a partilha do trabalho com 
reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista. 

Política de Privacidade 

Os nomes e endereços fornecidos nesta revista serão usados exclusivamente 
para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados 
para outras finalidades ou a terceiros. 

 

 
 
 



3. INFORMAÇÃO PARA OS EDITORES /COORDENADORES DA RMJ 
 
Cada número deve ter preferencialmente 12 artigos (Dossier e Varia), e, pelo 
menos, 2 recensões de livros por número. 

 
Pelo menos um dos coordenadores de um número temático da revista tem de ser 
membro integrado do ICNOVA.  

 
Os coordenadores de um número temático devem fazer uma lista de possíveis 
revisores de artigos da Comissão Editorial da M&J e submetê-la para apreciação à 
direção da revista. Outros revisores que possam vir a ser contactados devem ser 
investigadores doutorados com experiência na temática ou área científica do texto 
submetido. 

  

Os coordenadores de um número temático devem monitorizar o processo de 
revisão pelos autores a partir das sugestões e correções feitas pelos revisores. 

 
Os coordenadores de um número temático não podem editar dois números 
seguidos da revista. Temáticas idênticas também não devem ser abordadas em 
números próximos, procurando-se manter a maior diversidade e atualidade nas 
temáticas a tratar. 

 
Os coordenadores de número devem trabalhar em conjunto com a direcção da 
revista, através de, pelo menos, uma reunião inicial e outra final de 
acompanhamento.  

 
Os coordenadores do número devem fazer uma primeira filtragem dos textos 
recebidos para dossier temático e decidir da sua qualidade para serem enviados 
para os revisores. Em colaboração com a direção da revista, têm autonomia para 
rejeitarem textos que considerem desadequados para a temática proposta ou que 
não cumpram as exigências para publicação. Esta operação de seleção inicial 
apenas deve incidir sobre os textos incluídos no dossier temático que coordenam, e 
não dos artigos que possam integrar outras secções da revista, cuja selecção final 
pertence à direcção da revista.  

 
No caso dos dois pareceres serem contraditórios, os editores e a direção da revista 
devem solicitar um terceiro parecer. Em caso de constrangimentos de tempo 
devidamente justificados, a direção da revista e os editores têm autonomia para 
decidir o destino final do texto em questão, mantendo sempre o sistema de peer 
review ao longo de todo o processo.  



 
Os editores de cada número devem monitorizar se os autores cumprem as 
recomendações de re-escrita sugeridas pelos revisores e decidir em conformidade 
pela sua publicação ou rejeição. O não acatamento das revisões propostas é motivo 
para rejeição do artigo em questão.   

 
Os autores devem ser notificados com a antecedência mínima de duas semanas 
para realizarem as emendas necessárias nos seus artigos 

 
Os coordenadores de um número da revista, em conjunto com a direção, devem 
assegurar-se de que cumprem os prazos de entrega do número à editora da revista.  

 
Para o número 1 do ano, o número deve ser enviado para a editora, no máximo, até 
31 de janeiro (para publicação até 30 de abril); para o número 2 do ano, o número 
deve ser enviado, no máximo, até 30 de junho (para publicação até 31 de outubro).  

 
A revista terá doravante três secções:   

• Dossier temático (10 artigos) 

• Secção Varia (2 artigos - caso existam; caso contrário o dossier temático 
pode aceitar mais 2 artigos, no máximo) 

• Recensões - as recensões devem ser sobre obras recentes relacionadas com 
a temática geral da revista, não necessariamente a do número em questão 

 
A direção da revista fica encarregue de fazer o processo de revisão dos artigos a 
figurar na secção Varia e das recensões.  

 
COMPROMISSO ÉTICO   

 
A revista Media & Jornalismo recomenda que editores, autores e revisores sigam as 
orientações do Committee on Publication Ethics (COPE) em matérias como conflitos 
de interesse, suspeita de plágio ou má-conduta.  

 
No contexto particular do conflito de interesses do Editor em decidir se deve enviar, 
como autor, um original para o próprio número que co-edita, a M&J segue a 
orientação do COPE (Committee on Publication Ethics). Ver:  

“Editor as author in own journal” https://publicationethics.org/case/editor-author-
own-journal 

 



Neste caso deverão existir outros co-editores do número da revista e haver também 
dois revisores externos, e garantir-se que o processo de revisão é o mais 
transparente e rigoroso possível. Serão feitos todos os esforços para minimizar 
qualquer viés no processo de revisão. Neste contexto, portanto, um outro editor 
associado lida com o procedimento de revisão por pares e o processo terá de ser 
transparente. O editor que submete o original envia o artigo para revisão sem nome 
ou qualquer outra identificação, aliás seguindo a norma geral. 

 
Sobre outros aspectos aqui não referidos, a M&J orienta-se pelas recomendações 
da COPE: https://publicationethics.org/ 
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