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Parte I 
Disposições Gerais 

 

Artigo 1º 
(ELSA Portugal Law Review) 

1. A ELSA Portugal Law Review é uma publicação de carácter científico, que tem em vista o 
aprofundamento da ciência jurídica e da análise das soluções legislativas que afetam o 
ordenamento jurídico português. 

2. Cada edição da ELSA Portugal Law Review é conhecido pela sigla EPTLR, seguido do número 
do respectivo volume. 

3. A EPTLR é organizada, promovida e editada por estudantes de Direito e jovens juristas, através 
da associação ELSA Portugal. 

4. A participação na EPTLR é voluntária e gratuita e é feita através da submissão de um artigo 
científico e jurídico. 

 
Artigo 2º 
(Edição) 

1. A EPTLR é publicado em volumes, organizados por ano civil.  
2. Cada volume divide-se em números. Cada número associa-se a um tema específico, determinado 

nos termos deste regulamento. 
3. A edição está a cargo da Direção Editorial da EPTLR, nomeada nos termos deste regulamento. 
4. Ao autor do artigo regularmente editado é atribuída a qualidade de redator no respectivo número 

e volume. 
5. A promoção, divulgação e financiamento de cada número e volume da EPTLR é da 

responsabilidade da Direção Nacional.  
 

Artigo 3º 
(Formato) 

1. A EPTLR tem dois formatos: online e em papel. 
2. Cada número é publicado online, em página específica para o efeito e de acesso gratuíto. 
3. Cada volume é publicado em papel e vendido a um preço reduzido, com desconto especial para 

associados. 
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Parte II 
Processo 

 

Artigo 4º 

(Fases) 

1. Em cada número, de cada volume existem as seguintes Fases: 
a. Primeira Fase - Deliberação do Tema 
b. Segunda Fase - Divulgação e Recrutamento 
c. Terceira Fase - Análise  
d. Quarta Fase - Publicação 

2. Compete à Direção Editorial coordenar cada uma das fases, nos termos deste regulamento. 
 

Artigo 5º 

(Deliberação do Tema) 

1. Compete à Direção Editorial, antes da divulgação de cada número de cada volume:  
a. Escolher o tema, com base em propostas específicas da Direção Nacional ou dos seus 

membros; 
b. Escolher de entre os seus membros dois investigadores que serão responsáveis por 

conduzir o processo de averiguação de especialistas na área do tema, no prazo de duas 
semanas; 

c. Aprovar e convidar uma comissão científica para cada número, de entre os especialistas 
encontrados. 

d. Aprovar ou adiar a data de abertura de submissão de artigos para o número. 
e. Organizar um evento de divulgação, informação e educação sobre o tema e a 

participação na EPTLR, com a comissão científica.  
2. Compete à Direção Nacional proceder às necessárias diligências, incluindo criar os materiais 

necessários, para a Direção Editorial poder realizar o seu trabalho. 
 

Artigo 6º 

(Divulgação e Recrutamento) 

1. Compete à Direção Editorial, depois da divulgação de cada número de cada volume: 
a. Vigiar o número de submissão de artigos e alertar e a Direção Nacional para o nível de 

adesão que verificar. 
b. Recrutar ativamente possíveis redatores, sempre que o número de submissões o 

justifique. 
2. Compete à Direção Nacional e aos Grupos Locais co-adjuvarem a Direção Editorial no 

cumprimento da alínea b) do número anterior, sempre que tal lhes seja diretamente solicitado. 
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3. Compete exclusivamente à Direção Nacional nomear um responsável por receber os artigos 
submetidos e vedar o acesso ao seu conteúdo e autoria por qualquer membro da Direção 
Editorial ou da Comissão Científica até ao início da fase seguinte.  

 
Artigo 7º 

(Análise) 

1. Compete à Direção Editorial, findo o prazo de submissão de artigos: 
a. Votar a aceitação ou recusa de cada submissão revista pelo Editor-Promotor, 

relativamente aos parâmetro técnicos mínimos de qualidade determinados neste 
regulamento; 

b. Compilar os veredictos dos membros da Comissão Científica, sobre a qualidade 
académica e científica do artigo, numa única decisão de aprovação ou recusa do mesmo, 
obedecendo ao princípio de maioria simples dos veredictos contabilizados.  

c. Registar os votos vencidos dos membros da Comissão Científica, se os houver. 
2. Compete ao Provedor Editorial: 

a. Receber da Direção Nacional os artigos submetidos e assegurar a continuação do 
anonimato de cada submissão, perante a Comissão Científica e perante a Direção 
Editorial; 

b. Submeter uma cópia de cada artigo, a revisão pelo Editor-Promotor, depois de se 
assegurar que retirou a informação que identificava o autor da cópia do artigo que será 
entregue. 

c. Contactar o autor do artigo para corrigir ou, em último caso, rescindir a submissão no 
caso do artigo lhe ser devolvido pelo Editor-Promotor. 

d. Em caso de recusa pelo autor em corrigir ou rescindir a submissão, submeter o artigo à 
Direção Editorial para aceitação ou recusa. 

e. Submeter o artigo a análise da Comissão Científica, em caso da Direção Editorial o ter 
aceite. 

3. Compete ao Editor-Promotor: 
a. Rever, em cada uma das submissões, a adesão aos parâmetros técnicos mínimos de 

qualidade e devolvê-la ao promotor para contactar o autor, em caso de incumprimento. 
b. Submeter o artigo a análise da Comissão Científica, após verificar o cumprimento dos 

parâmetros técnicos. 
c. Acompanhar a análise de cada membro da Comissão Científica e prestar-lhe todos os 

esclarecimentos necessários.  
d. Submeter o veredicto da análise de cada membro da Comissão Científica à Direção 

Editorial. 
4. Compete aos membros que integram a Comissão Científica: 

a. Rever a qualidade científica e académica dos artigos que lhe são submetidos pelo 
Editor-Promotor e comunicar a sua opinião no prazo máximo de duas semanas; 

b. Em caso de opinião negativa sobre a qualidade do artigo, justificar o seu raciocínio e 
remetê-lo para análise dos outros membros da Comissão Científica.  
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c. Em caso de manifesta e irreconciliável discordância com os restantes membros sobre a 
qualidade científica e académica de um artigo, pedir a remoção do seu nome da 
Comissão Científica ou o registo do seu voto vencido na publicação do artigo. 

5. Compete à Direção Nacional, em casos de violação gravosa do presente regulamento ou dos 
princípios gerais da ELSA, rejeitar a publicação do artigo. 

 
Artigo 8º 

(Publicação) 

1. A publicação estará a cargo de uma editora parceira da ELSA Portugal, que se pretende que 
preste suporte no âmbito: 

a) Da emissão dos exemplares; 
b) Da atribuição de prémios de participação; 
c) Difusão e publicitação do exemplar. 

 

Parte III 
Direção Editorial 

Artigo 9º 

(Constituição) 

1. A Direção Editorial é constituída por sete editores, nomeados pela Direção Nacional, um dos 
quais será obrigatoriamente um membro da Direção Nacional; 

2. O membro da Direção Nacional nomeado preside à Direção Editorial, sempre que a Direção 
Nacional não disponha em contrário. 

3. Na falta de membros nomeados, a Direção Editorial será constituída pelos restantes membros da 
Direção Nacional, a qual deverá escolher, entre estes, quem irá presidir à Direção Editorial. 

 

Artigo 10º 

(Reunião) 

1. Todas decisões da Direção Editorial têm de ser tomadas em reunião, com a maioria dos seus 
membros presentes. 

2. A reunião da Direção Editorial é convocada pelo seu Presidente ou pela Direção Nacional. 
3. A Direção Editorial é obrigada a reunir: 

a. Antes de decidir o tema de um número a publicar; 
b. Antes de publicar um número; 
c. Antes de publicar um volume. 

4. Todos os membros da Direção Editorial presentes têm direito a um voto e as decisões da 
Direção Editorial são tomadas por maioria simples. 

5. Os editores alternam entre si a responsabilidade de lavrar a ata da respectiva reunião. 
6. Não pode o membro que exerce funções de Provedor Editorial participar durante o ponto da 

Ordem de Trabalhos em que se discute um artigo sobre o qual exerça essa função. 
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Artigo 11º 

(Incompatibilidades) 

1. Não pode nenhum membro da Direção Editorial integrar a comissão científica de um número da 
EPTLR. 

2. Não pode o mesmo membro da Direção Editorial exercer funções de Provedor Editorial e 
Editor Promotor. 

3. Não pode o responsável nomeado nos termos do artigo 7º, número 3, ser membro da Direção 
Editorial. 

 

Parte IV 
Parâmetros Mínimos de Qualidade 

 
Artigo 12º 

(Aspetos Formais) 
1. As contribuições devem cumprir os seguintes requisitos formais: 

a. O documento deve ser enviado no formato do Word (.doc) para permitir a edição; 
b. As contribuições devem ser escritas em português (europeu); 
c. O tipo de letra terá de ser Garamond, tamanho 11, em cor preta; 
d. O espaçamento terá de ser 1,15; 
e. As citações terão de estar em forma “itálico” e sobre aspas (com identificação autoral). 

2. Todos os membros da Direção Editorial têm a possibilidade de enviar uma contribuição para 
publicação, sob a forma de artigo editorial. 

 
Artigo 13º 

(Originalidade) 
1. Após receber uma submissão, a Direção Editorial usa uma ferramenta confiável de verificador de 

plágio, para que analise a sua originalidade.  
2. Ao enviar a contribuição, o autor aceita a verificação de plágio sobre o seu trabalho. O requisito 

de originalidade é se a percentagem de plágio não exceder os 30%.  
3. Se a contribuição não cumprir o requisito de originalidade, o Provedor Editorial envia uma 

notificação ao autor com um breve explicação do problema, instando-os a proceder às 
necessárias modificações.  

 
Artigo 14º 
(Citação) 

1. As contribuições devem ter conteúdo original criado pelo autor. Todas as fontes devem ser 
citadas em notas de rodapé, de acordo com o Padrão da Universidade de Oxford para Citação de 
Autoridades Jurídicas ("OSCOLA"). 
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2. As contribuições não devem apenas resumir a lei ou a literatura existente, mas também deve 
acrescentar informações originais ou fornecer conclusões ou propostas valiosas pelo autor. 
 

Parte V 
Disposições Finais 

 
Artigo 16º 

(Alteração do Regulamento) 
Compete à Direção Nacional alterar este regulamento, sempre que considere necessário e desde que não 
perturbe o normal funcionamento da ELSA Portugal Law Review. 
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