
REVISTA DESENVOLVIMENTO & SOCIEDADE  

Chamada para a submissão de propostas de artigos para número temático: 

TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE 

 

A Revista D&S convida os autores interessados a submeterem artigos da área das 

ciências sociais para publicação na sua edição especial prevista para publicação em 

dezembro de 2022, subordinada ao tema: Territórios de Baixa Densidade. 

As propostas de artigo devem ser preferencialmente resultantes de trabalhos efetuados 

no âmbito de projetos de investigação, programas de formação avançada, recensões 

críticas, conferências, seminários e outros workshops, preferencialmente de âmbito 

internacional. 

A Revista Desenvolvimento e Sociedade - Revista Interdisciplinar em Ciências Sociais 

é uma publicação do CICS.NOVA.UÉvora-Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da 

Universidade de Évora. A revista pretende valorizar e divulgar os trabalhos científicos 

das diferentes áreas das ciências sociais, alargando o debate sobre temáticas plurais, 

entre as quais: cooperação transfronteiriça, desenvolvimento nos territórios de baixa 

densidade (a que este número se dedica), problemáticas das redes sociais e das 

políticas públicas, dilemas e controvérsias sobre a mudança social e tecnológica, 

dinâmicas sociais e organizacionais no campo da saúde. Os trabalhos poderão ser 

publicados em português, espanhol, francês e inglês. A revista está Indexada no 

Diretório e Catálogo  do Latindex com o Folio n.º  26777, e será, preferencialmente, 

divulgada on-line, em regime de open access journal. 

Todas as propostas de artigo devem ser submetidas on-line em 

http://www.revistas.uevora.pt/index.php/desenvolvimento_sociedade/about/submission

s#onlineSubmissions 

ou enviadas diretamente à Direção e Coordenação Editorial da revista, através do e-

mail: cics.nova@uevora.pt, utilizando o template dos artigos e os critérios de formatação 

e submissão da revista D&S, descritos na seção de instruções aos autores em 

http://www.revistas.uevora.pt/index.php/desenvolvimento_sociedade/about/submission

s#authorGuidelines 

Data limite para submissões:  

1ª chamada – 15 de julho de 2022;  

2ª chamada - 15 de setembro de 2022;  



Publicação on-line (previsão): 30 de dezembro de 2022 

A revista D&S segue as recomendações internacionais da ética editorial, pelo que todas 

as propostas de artigos são submetidas à verificação contra o plágio, com software. 

Todas as propostas de artigos detetadas com 5% ou mais de semelhanças serão 

automaticamente rejeitadas. 

A Direção e Coordenação Editorial da revista reserva o direito de não aceitar as 

propostas que não estejam em conformidade com os critérios de submissão. 

Évora, 01 de novembro de 2021 

Direção e Coordenação Editorial 

 


