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INSTRUÇÕES AOS AUTORES

O Boletim African Sea Turtle Newsletter (ASTN) é uma publicação electrónica internacional
bianual, gratuita, sobre a biologia e conservação das tartarugas marinhas em África e das
histórias de pessoas que com elas trabalham neste vasto e diversificado continente e suas
ilhas. Esta publicação pretende aumentar a comunicação e colaboração entre todos aqueles
que trabalham com tartarugas marinhas em África - cientistas, conservacionistas, políticos,
gestores de projectos, membros das comunidades, alunos, professores, todos! – assim como
compartilhar notícias com a comunidade internacional do ramo.!

!

As contribuições podem variar desde artigos científicos originais e observações sobre história
natural a opiniões, histórias, mitos locais, tabus, farmacopeia e lendas, bem como
experiências de campo, oficinas, atividades de educação e sensibilização e anúncios. Iremos
aceitar e publicar contribuições em Inglês, Francês, Espanhol e Português para que todos se
possam expressar na língua em que mais se sentem confortáveis.!

!

SUBMISSÕES!
Por favor, siga as instruções aos autores e submeta a sua contribuição para o Editor regional
apropriado:!

!

Mustapha Aksissou e Wafae Benhardouze!
E-mail: aksissou@yahoo.fr e wafae.benhardouze@gmail.com!
Países: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egipto!
!
Jacques Fretey!
E-mail: jfretey@imatech.fr!
Países: Mauritânia, Senegal, Guiné, Guiné Bissau, Togo, Benin, Camarões e Congo-Kinshasa!

!

Manjula Tiwari!
E-mail: manjula.tiwari@noaa.gov!
Países: Cabo Verde, Canárias, Açores e Madeira, Serra Leoa, Libéria, Angola e Namíbia!

!

Phil Allman!
E-mail: pallman@fgcu.edu!
Países: Gâmbia, Gana e Nigéria!

!

Angela Formia!
E-mail: aformia@wcs.org!
Países: Costa do Marfim, eq. Guiné, Gabão, São Tomé e Príncipe e Congo-Brazzaville!

!

Lindsey West!
E-mail: lindsey@seasense.org!
Países: Sudão, Eritréia, Djibuti, Somália, Quênia, Tanzânia, Moçambique e África do Sul!

!
!
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!

Todas as submissões devem ser enviadas para o Editor responsável pelo país de onde
provêem as informações e não para os membros do Conselho Editorial.!

!

As inscrições são bem-vindas em Inglês, Francês, Espanhol e Português para representar as
quatro principais línguas do continente.!

!

Todas as submissões serão revistas, em conteúdo e formatação. Um endereço de contacto
deve ser dado para cada um dos autores, juntamente com um endereço de e-mail para envio
de correspondência durante o processo de revisão.!

!
Texto!
!

Para garantir uma revisão rápida, pedimos que todas as submissões sejam em formato
electrónico, na forma de um arquivo do MS Word (ou arquivo de texto) anexado a um e-mail.
Se o e-mail não estiver, disponível os autores devem contactar os Editores para se procurar
uma alternativa. Se nem internet nem instalações com computadores estiverem disponíveis,
uma cópia impressa do artigo pode ser enviada para os Editores por correio ou fax.!

!

Os nomes científicos devem estar em itálico (por exemplo, Dermochelys coriacea) e o nome
completo em latim dado apenas na primeira aparição.!

!

As citações no texto devem ser listadas em ordem cronológica e, em seguida, ordem
alfabética (Fretey 2001; Formia et al 2003;. Tiwari and Dutton, 2006). Por favor tenha em
atenção o formato de cada tipo de referência (simples, múltipla, ou dois autores) dentro do
texto.!

!

A literatura citada deve incluir apenas as referências citadas no texto. Por favor, utilize os
seguintes formatos:!

!

Um artigo numa revista científica:!

!

Weir, C.R., T. Ron, M. Morais, and A.D.C. Duarte. 2007. Nesting and pelagic distribution of
marine turtles in Angola, West Africa, 2000–2006: Occurrence, threats and conservation
implications. Oryx 41: 224–231.!

!
Um livro:!
!

Fretey, J. 2001. Biogeography and conservation of marine turtles of the Atlantic Coast of
Africa. CMS Technical Series No. 6. UNEP/CMS Secretariat, Bonn, Germany. 429 pp.!

!
Um capítulo ou artigo num volume editado:!
!
!
!
!
!

Brongersma, L.D. 1982. Marine turtles of the Eastern Atlantic ocean. Pp. 407-416. In: K.A.
Bjorndal (Ed.) Biology and Conservation of Sea Turtles. Smithsonian Institution Press,
Washington DC. 583 pp.!
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Tabelas / Figuras / Ilustrações!

!

Todas as figuras devem ser armazenadas como arquivos separados: Excel, formatos .tif
ou .jpeg. Por favor, contacte os Editores caso não tenha acesso a digitalização ou outros
meios electrónicos necessários. As tabelas e figuras devem ser dadas em algarismos
arábicos. Imagens em alta resolução poderão ser solicitadas após a aceitação. Os ficheiros
finais devem ter uma resolução mínima de 1200 px ou> 250 dpi. !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
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