
 
 
 

NORMAS PARA A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO 
DE TESES, DISSERTAÇÕES E RELATÓRIOS 

 
(Aprovadas pelo Conselho Científico em - de Fevereiro de 2010) 

 

1. As presentes normas regulam a elaboração e a apresentação das teses de doutora-
mento, das dissertações de mestrado e dos relatórios de estágio ou de trabalho de pro-
jecto na Faculdade de Economia da U. Porto. 

2. As teses, dissertações e relatórios são impressos em papel A4, sendo o texto escrito em 
letra tipo Times New Roman, tamanho 12 pt, a espaço e meio. Os títulos dos capítulos 
e ou de outras divisões devem ser escritos em bold, podendo ter tamanho superior a 12 
pt. 

3. As margens superior e inferior são de 3 cm. A margem interior é de 3.5 cm e a exterior 
de 2.5 cm. 

4. As notas ao texto devem ser de pé de página (e não de fim de capítulo), devem ser 
escritas em letra tipo Times New Roman, tamanho 10 pt, a um espaço, e devem ser 
numeradas sequencialmente dentro de cada capítulo. 

5. As páginas são numeradas no rodapé, correspondendo a página número 1 ao início do 
texto do trabalho (geralmente a primeira página da Introdução ou do Capítulo 1). 

6. Cada capítulo (ou outra divisão considerada) tem início numa nova página. 

7. As equações ou outras expressões matemáticas que apareçam destacadas do texto 
(centradas numa linha própria) devem ser numeradas quando tal se revele necessário 
(por exemplo, se em partes diferentes do texto são feitas referências a essas expres-
sões).  A numeração deve ser sequencial dentro de cada capítulo ou dentro de cada di-
visão de capítulo, segundo o modelo (a.b), em que a se refere ao capítulo e b é o nú-
mero da expressão. 

8. A tese, dissertação ou relatório tem uma folha de rosto ou de apresentação, a qual con-
tém os seguintes elementos de acordo com o modelo anexo: 
8.1. O título. 
8.2. A identificação do candidato. 
8.3. O grau académico que o candidato se propõe obter. 
8.4. O(s) nome(s) do(s) orientador(es). 
8.5. A identificação da instituição. 
8.6. O ano de apresentação. 

9. Após a folha de rosto, e antes do texto do trabalho propriamente dito, devem aparecer 
os seguintes elementos em páginas separadas (pela ordem aqui apresentada): 
9.1. Uma breve nota biográfica do candidato, a qual não deve exceder uma página. 
9.2. Eventuais agradecimentos (elemento não obrigatório). 



9.3. Um resumo (abstract) do trabalho, com um máximo de 300 palavras, em portu-
guês e em inglês. 

9.4. O índice. 
9.5. Outros índices, tais como índice de figuras, índice de quadros ou tabelas, etc. 
A numeração de todas estas páginas iniciais é feita utilizando numeração romana mi-
núscula. 

10. Notas complementares ao texto, por exemplo de exposição ou de metodologia, de-
monstrações matemáticas, etc, são consideradas apêndices e devem aparecer antes das 
referências bibliográficas. 

11. Dados ou bases de dados utilizados, o seu tratamento exaustivo, etc, são considerados 
anexos e devem aparecer depois das referências bibliográficas. 

12. As referências bibliográficas são apresentadas no fim do trabalho, depois de eventuais 
apêndices e antes de eventuais anexos. As referências bibliográficas devem ser citadas 
no texto pelo(s) nome(s) do(s) autor(es), seguido pelo ano de publicação entre parente-
sis. As referências com mais de dois autores devem ser citadas utilizando o nome do 
primeiro autor et al. Se o mesmo autor tiver mais que uma publicação no mesmo ano, 
as referências devem ser distinguidas pelas letras a, b, c, … após o ano de publicação. 
As referências bibliográficas devem ser apresentadas por ordem alfabética, segundo o 
estilo seguinte: 
12.1. Artigo de uma revista: 

Voss, C. A. e S. J. Robinson (1987), “Application of Just-in-Time Manufactur-
ing Techniques in the UK”, International Journal of Operations and Production 
Management, Vol. 7, Nº 4, pp. 46-52. 

12.2. Artigo de um livro: 
Daniel, K. e S. Titman (1995), “Financing Investment Under Asymmetric In-
formation”, in  Finance, R. A. Jarrow et al. (editors), Handbooks in Operations 
Research and Management Science, Vol. 9, pp. 721-766, North-Holland. 

12.3. Livro: 
Womack, J. P., D. T. Jones e D. Roos (1990), The Machine that Changed the 
World, New York: Rawson Associates. 

12.4. Texto não publicado: 
Gonçalves, Octávio (1995), “Os Problemas Estruturais da Economia Portuguesa 
e as suas Repercussões no Desenvolvimento Económico Geral”, Investigação - 
Trabalhos em Curso, Nº 51, Faculdade de Economia do Porto. 

12.5. Sítio da Internet: 
Referências a sítios da internet aparecem no texto da forma habitual, e.g. Willi-
ams (2006). Nas referências bibliográficas deve constar o endereço URL com-
pleto, bem como a data em que foi acedido. Exemplo: George, V. e Vaughn, R. 
(2003), “Application of Lightweight Formal Methods in Recruitment Engineer-
ing”, http://www.stsc.hill.af.mil/crosstalk/2003/01/George.html, acedido em 15 
Agosto 2006. 



 

 
 

 

 

 

TÍTULO 

 

por 

 

Nome do Candidato 

 

 

 

Tese / Dissertação / Relatório de … … … (a) em … … … (b) 

 

 

 

Orientada por 

  Nome do Orientador 
  Nome do Co-orientador 

 

 

 

Ano de Apresentação 

                                                 
(a) Mestrado ou Doutoramento 
(b) Ramo do Conhecimento: Economia, Ciências Empresariais, etc. 


