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CHAMADA DE ARTIGOS 

Por razões geopolíticas, históricas e culturais, o mar constitui um elemento 

determinante no processo de construção da identidade de Portugal, da nossa 

perceção do mundo e do lugar que desempenhamos nas relações 

internacionais. Os Assuntos do Mar assumem assim uma incontornável 

importância estratégica para Portugal, tanto mais que os oceanos têm vindo 

a conquistar um espaço cada vez mais importante no plano internacional, 

razão pela qual estas matérias se espraiam hoje por uma vasta área de 

atuação e tocam diferentes competências. 

Considerando a importância que o mar assume não só para o nosso país, mas 

também para o futuro do nosso planeta, Portugal tem trabalhado de forma 

ativa no plano internacional, em particular no âmbito das Nações Unidas, na 

promoção de uma mobilização global para a proteção dos oceanos e mares, e 

para a exploração sustentável dos recursos marinhos, apoiando o reforço de 

uma governação global dos oceanos que garanta esse objetivo.  

Neste contexto, Portugal foi um dos países que promoveu a consagração de 

um objetivo autónomo dedicado aos oceanos na Agenda 2030 sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, 

acabando ainda por desempenhar um papel de enorme relevo na primeira 

Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, ao ter sido designado, a par de 

Singapura, cofacilitador das negociações do documento político final da 

conferência, intitulado “Our ocean, our future: call for action”. Em junho de 

2022, Portugal co-organizará com o Quénia a segunda Conferência dos 

Oceanos das Nações Unidas. 

Neste contexto, a Revista Negócios Estrangeiros — publicação periódica 

semestral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, dotada de autonomia 

científica e incidente na área da Diplomacia e das Relações Internacionais —, 

convida todos os interessados a apresentarem artigos que versem sobre os 

seguintes temas: 

➢ Papel, importância e potencialidades do Mar nos interesses 

geopolíticos e geoeconómicos portugueses 

➢ O Mar e a Política Externa de Portugal — História, tradição, desafios, 

oportunidades e perspetivas 

➢ O Mar, a sustentabilidade e o papel de Portugal 

➢ A economia azul 



 
 
 

 

➢ Extensão das plataformas continentais 

➢ O Mar na arte, cultura e literatura 

 

Normas de publicação 

Os trabalhos, sob a forma de artigos e trabalhos académicos, deverão ser 

inéditos e em língua portuguesa ou inglesa. Os textos devem ser enviados em 

formato Word, ter uma dimensão compreendida entre 4000 e 5000 palavras 

e ser acompanhados de um resumo com dimensão máxima de 120 palavras. 

Os trabalhos enviados devem estar devidamente revistos e prontos a 

publicar. 

Para facilidade de leitura, o uso de notas de rodapé deve ser limitado ao 

mínimo possível. O texto das notas também deve ser breve. 

A citação de monografias, artigos e outras publicações deve ser orientada pela 

norma APA 6th (ver regras aqui ou aqui). 

Os autores deverão enviar informação sobre o nome, função, instituição a que 

pertence e endereço eletrónico. 

O detalhe sobre as normas editoriais pode ser consultado aqui. O desrespeito 

destas normas de publicação é motivo suficiente para a rejeição de uma 

proposta pelo Conselho Editorial. 

O prazo para a submissão dos artigos é 31 de março de 2022. Os textos 

deverão ser enviados para ceae.idi@mne.pt. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwio-9aJ6-vhAhWn3eAKHfqkCmAQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ua.pt%2FReadObject.aspx%3Fobj%3D36608&usg=AOvVaw3cPfMYSaUyVhtr0h7of-RE
http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book
https://idi.mne.pt/pt/publicacoes-e-estudos/revista-negocios-estrangeiros/informacao-editorial
ceae.idi@mne.pt

