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CÓDIGO ÉTICO

A Linguarum Arena. Revista de Estudos em Didática de Línguas da Univer-
sidade do Porto está empenhada em assegurar a ética na publicação e a qualidade 
dos textos que publica. Espera-se, portanto, que todas as partes envolvidas ajam 
em conformidade com os padrões de comportamento ético.

 
Desta forma:
Autores: deverão garantir que os textos que submetem são originais, assumin-

do que não foram publicados – qualquer que tenha sido a sua forma de apresenta-
ção – e que não foram submetidos simultaneamente noutra publicação. Os autores 
deverão igualmente assegurar que o texto apresentado não se constitui como o 
resultado de uma prática de plágio ou de uma apropriação de criações intelectuais 
de outros autores sem o seu consentimento legal, sendo que ambos se constituem 
como práticas eticamente inaceitáveis. Sempre que os artigos surjam como re-
sultado de investigações, o método adotado deverá ser descrito de forma clara e 
inequívoca para que as conclusões obtidas possam ser confirmadas. Nenhum dos 
dados ou resultados apresentados deverá ser alvo de fabricação, falsificação ou 
distorção intencional, de forma a ir de encontro a uma determinada linha orienta-
dora do trabalho ou às hipóteses de investigação previamente delineadas. Todas 
as informações curriculares prestadas deverão ser verdadeiras. Na autoria deverão 
ser incluídas todas as pessoas que deram o seu contributo tanto na conceção e 
planificação do trabalho, como na interpretação dos resultados e na elaboração 
do texto. No caso dos artigos escritos em coautoria, o autor de correspondência 
deverá garantir um consenso pleno na aprovação da versão final do texto e na sua 
submissão para publicação.

 
Avaliadores: assumem o compromisso de empreender uma avaliação crítica, 

construtiva, justa e imparcial. O avaliador não deverá aceitar elaborar um parecer 
sobre um texto cujo tema ultrapassa as suas competências ou se verificar a existên-
cia de um conflito de interesses que o impeça de avaliar o artigo de forma isenta. 
Nos casos em que o avaliador considere que o texto deverá ser modificado, todas 
as alterações a implementar deverão ser devidamente apresentadas e justificadas. 
Sempre que o avaliador detetar a existência de um texto que já tenha sido publi-
cado, na íntegra ou em parte, ou que tenha sido submetido em simultâneo noutra 
publicação, deverá comunicá-lo à Direção da Linguarum Arena. Revista de Estu-
dos em Didática de Línguas da Universidade do Porto.
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A Linguarum Arena. Revista de Estudos em Didática de Línguas da Univer-
sidade do Porto compromete-se a garantir que todos os textos serão tratados de 
forma confidencial e que serão selecionados avaliadores o mais idóneos possível, 
que empreendam uma avaliação crítica e especializada dos textos submetidos para 
publicação. Assegura ainda que o processo de avaliação decorrerá em regime de 
duplo anonimato e que os nomes e endereços apresentados na revista serão ex-
clusivamente utilizados para os serviços por esta prestados, não sendo utilizados 
para outras finalidades ou fornecidos a terceiros. As alegações de plágio ou de uso 
indevido de textos publicados serão devidamente investigadas. Todos os textos 
submetidos para publicação serão sujeitos a uma verificação num software de de-
teção de plágio. Nos casos em que o mesmo seja detetado ou em que se verifique 
a utilização de textos de outros autores sem autorização prévia dos mesmos, reser-
va-se o direito de tomar medidas em conformidade.
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ETHICAL CODE

Linguarum Arena. Revista de Estudos em Didática de Línguas da Universi-
dade do Porto is committed to ensuring ethics in publishing and the quality of the 
texts it publishes. It is expected therefore that all parties act in accordance with its 
standards of ethical behaviour.

In this respect:

Authors: should ensure that the texts they submit are original, confirming that 
they have not been published – in whatever form of presentation - and have not 
been simultaneously submitted to another publication. Authors should also ensure 
that the text presented is not constituted as the result of plagiarism or appropriation 
of intellectual property of other authors without their legal consent, both of which are 
constituted as ethically unacceptable practices. Where the articles are the product 
of research, the methodology adopted should be described clearly and unequivocally 
so that the conclusions reached can be confirmed. No data or results presented should 
have been subjected to fabrication, forgery or intentional distortion in order to meet 
a certain research path or any previously delimited working hypotheses. All 
curriculum vitae information provided must be true. The stated authors should 
include all persons who have contributed in any way to the design or planning 
of the work, as well as to the interpretation of the results and preparation of the 
text. In the case of articles written in co-authorship, the corresponding author 
should ensure a consensus in the approval of the final version of the text and its 
submission for publication. 

Referees: commit to undertake a critical evaluation which is constructive, fair 
and impartial. A referee should not draft an opinion on a text whose theme goes 
beyond her/his field of competence nor when there exists a conflict of interest that 
prevents her/him from evaluating the article impartially. In cases where a referee 
considers that the text should be modified, all changes to be implemented should 
be properly presented and justified. Whenever a referee detects the existence of 
a text that has already been published in full or in part, or has been submitted 
simultaneously to another publication, s/he should inform the Editorial Board of 
Linguarum Arena. Revista de Estudos em Didática de Línguas da Universidade 
do Porto.

Linguarum Arena. Revista de Estudos em Didática de Línguas da Universi-
dade do Porto is committed to ensuring that all texts will be treated confidentially 
and, as afar as is possible, the most suitable referees will be selected, that are able 
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to undertake a critical and specialized evaluation of texts submitted for publica-
tion. It ensures also that the evaluation process will take place as a double-blind 
procedure and the names and addresses that appear in the journal will be used 
exclusively in the service of this journal, not being supplied for other purposes 
or to third parties. Any allegations of plagiarism or misuse of published texts will 
be properly investigated. All texts submitted for publication will be subject to 
verification through plagiarism detection software. In cases where plagiarism is 
detected or where there is unauthorized use of text by other authors, the Editorial 
Board reserves the right to take appropriate measures.


