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Palavras-chave: Instruções, Congresso Construção 2022, Guimarães.
Resumo. Este documento fornece a informação e as instruções necessárias para preparar um artigo para o Congresso CONSTRUÇÃO 2022, que se realiza em Guimarães, Portugal, de 5 a 7 de dezembro de 2022. O artigo pode ser escrito em português, ou em inglês, usando MS-Word. O resumo deve descrever com clareza o trabalho realizado, a importância do mesmo e as principais conclusões. No resto do texto encontram-se exemplos de como deve ser formatado todo o texto para assegurar a uniformidade gráfica do conjunto. O artigo deverá ser submetido até 30 de setembro de 2022.
Introdução
As atas serão editadas em formato eletrónico, incluindo os textos e as figuras, utilizando ficheiros em Portable Document Format (PDF). Os autores dos artigos aceites devem submeter eletronicamente, no website do congresso (https://civil.uminho.pt/construcao2022/autores" https://civil.uminho.pt/construcao2022/autores) a versão final dos artigos antes de 30 de setembro de 2022. Pelo menos um dos autores deverá registar-se e pagar a inscrição para que o artigo seja incluído no Programa do Congresso. Uma mesma pessoa pode ser autora e co-autora de várias comunicações. Além das atas do congresso, serão selecionados os melhores artigos para publicação num número especial da revista “Revista de Engenharia Civil” (https://civil.uminho.pt/revista/" https://civil.uminho.pt/revista/). O artigo deve ser escrito em português, ou em inglês, devendo ter uma extensão mínima de 6 páginas e máxima de 12 páginas.
Organização do texto
Títulos Principais. Os títulos principais devem ser escritos em letras minúsculas a negrito. 
Títulos Secundários. Os títulos secundários devem ser escritos em letras minúsculas a negrito, antecedidos de um parágrafo com um espaçamento de 0.5cm.
Tabelas. Todas as tabelas devem ser numeradas de forma consecutiva e devem ter a respetiva legenda. As legendas das tabelas devem ser colocadas acima das mesmas e estas devem ser referidas no texto, exemplo (Tabela 1). Quando necessário utilizar unidades estas devem ser colocadas entre parênteses retos, exemplo [MPa]. 
Tabela 1: Exemplo
Exemplos
Coluna 2
Coluna 3
Teste 1
Teste 1
Teste 1
Teste 2
Teste 2
Teste 2
Teste 3
Teste 3
Teste 3
Figuras. Todas as figuras devem ser numeradas de forma consecutiva e devem ter a respetiva legenda. As legendas das figuras devem ser colocadas abaixo das mesmas e estas devem ser referidas no texto, exemplo (Figura 1). 
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Figura 1: Exemplo
Equations. Todas as equações devem ser numeradas de forma consecutiva utilizando carateres árabes entre parêntesis. As equações devem ser referidas no texto, exemplo (Eq. 1).
c2 = a2 + b2.                                                                                                                                   (1)
Referências
No texto, as referências devem ser citadas utilizando números entre parêntesis retos [1], e, no final do texto, as referências deverão ser agrupadas por ordem numérica, como se mostra no final destas instruções. A utilização de várias referências deve ser feita da seguinte forma [2, 3]. 
Conclusão
- Os artigos devem ser submetidos até 30 de setembro de 2022;
- Os artigos devem ser escritos de acordo com o formato dos ficheiros disponíveis na página do congresso;
- Os artigos devem ser submetidos em MS Word e PDF
- Os melhores artigos serão publicados na revista “Revista de Engenharia Civil”.
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