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Embora os idiomas em que AGER publica sejam o espanhol e o inglês, os autores cuja 
língua de trabalho seja o francês, o italiano ou o português também podem enviar os seus 
manuscritos em qualquer um destes idiomas. Tanto a revisão interna como, se for o caso, 
a avaliação externa, seriam realizadas com este manuscrito, tal como as possíveis versões 
revistas do artigo. Somente no caso em que o artigo fosse finalmente proposto para 
publicação, seria necessário o envio de uma versão traduzida para o inglês ou espanhol 
(neste último caso, seria obrigatório um resumo entre 1.000 e 1.500 palavras em inglês). 
A versão completa do guia para autores, em espanhol ou inglês, pode ser consultada nesta 
mesma página web. 
Não obstante, os aspetos básicos para a submissão de artigos seriam as seguintes: 
1. São aceites artigos sobre questões rurais, de qualquer uma das disciplinas das ciências 

sociais (Geografia, História Económica, Economia Agrária, Sociologia, Antropologia, 
Educação, Ciência Política, etc.), que abordem os temas na perspetiva do 
desenvolvimento territorial ou dos processos socioeconómicos, ambientais ou político-
institucionais em áreas rurais, em qualquer âmbito geográfico. 

2. Extensão dos artigos: entre 6.000 e 8.000 palavras (incluindo resumo e bibliografia). 
3. Estrutura sugerida: ver modelo em inglês ou francês. 
4. O artigo deve vir acompanhado da declaração de autoria e, quando houver dois ou 

mais autores, o modelo que indique a contribuição dos diferentes autores. Esses 
documentos estão disponíveis em inglês e espanhol na página web. 

5. Podem ser sugeridos no máximo cinco avaliadores, 2 do mesmo país e 3 de outro país. 
6. No caso de serem aceites para publicação, apenas os artigos que revelem ter tido 

financiamento, ou que derivem de um projeto de investigação financiado, o custo é de 
125 €. Caso contrário, a AGER assume o custo da publicação, sendo gratuita para os 
autores. 

Nesta página web disponibiliza-se também o formulário de avaliação que contém os 
critérios utilizados pelos avaliadores, tanto em espanhol como em inglês. 
Na AGER teremos o maior prazer em esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer as 
informações adicionais que sejam necessárias. 

Submissão de artigos 
Os artigos devem ser submetidos por meio do portal Open Journal System (OJS) do 
Repositório Espanhol de Ciência e Tecnologia 
(RECYT): https://recyt.fecyt.es/index.php/AGER/login. 
A ligação seguinte mostra o procedimento para se registar no sistema, bem como para 
submeter um artigo. 
1. Processo seguido pelos artigos desde a receção até à sua avaliação e decisões 

editoriais: descarregar / baixar aqui. 
2. Normas para autores: descarregar / baixar aqui. 
3. Propostas para seções monográficas: descarregar / baixar aqui. 
4. Direitos de autor (copyright) e declaração de privacidade: descarregar / baixar aqui. 
5. Ética editorial, boas práticas e política anti-plágio: descarregar / baixar aqui. 
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6. Declaração de autoria: descarregar / baixar aqui. 
7. Lista dos avaliadores: descarregar / baixar aqui. 
8. Contribuição dos autores: descarregar / baixar aqui. 
9. Modelo (template) para autores: descarregar / baixar aqui. 
10. Formulário de avaliação: descarregar / baixar aqui. 
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