
 
 

 
Regras para escrita de teses de Doutoramento 

 
 
 
 
 
 
1) A tese deverá ser escrita em Inglês e deverá incluir, obrigatoriamente, o resumo em Inglês 

e em Português com a extensão máxima de 4 000 carateres. 

2) A tese não deverá ter uma extensão superior a 80 000 palavras (excluindo Anexos e 

Bibliografia) e recomenda-se ser escrita com espaçamento 1 ½, em um dos seguintes tipos 

de letra: Times New Roman (tamanho 12), Helvetica (tamanho 10) ou Arial (tamanho 10). 

No caso da inclusão de artigos em PDF, já publicados, serão contabilizadas 5000 palavras 

por artigo. 

3) A impressão deverá ser feita nas duas faces da folha (frente e verso) e respeitar as 

seguintes margens: superior e inferior – 2,5 cm, direita – 2,5 cm, esquerda – 3 cm. 

4) A capa e a folha de rosto deverão seguir o modelo anexo. 

5) A estrutura da tese deverá ser a seguinte: 

 Capa 

        Elementos pré-textuais, que incluem:  

Folha de rosto 

Dedicatória (opcional) 

Resumo (com a indicação de 3 a 5 palavras-chave no final) 

Abstract  (com a indicaçãoo de 3 a 5 keywords no final) 

Agradecimentos (opcional) 

Índice 

Lista de figuras (opcional) 

Lista de tabelas (opcional)  

Lista de abreviaturas (opcional) 

Lista de símbolos (opcional) 

 

 Corpo da dissertação 

Umas das duas alternativas: 

 

A) Modelo clássico    

Introdução geral, com: i) Enquadramento; ii) Revisão crítica do estado da 

arte; iii) Objectivos da tese; iv) Estrutura e justificação do plano de 

tese. 

Materiais e Métodos. 



Resultados.  

Discussão (será permitido juntar as secções Resultados e Discussão). 

Conclusões gerais – envolvendo uma análise integrada de todo o trabalho 

desenvolvido. 

Sugestões de trabalho futuro na sequência das conclusões da tese. 

 

 

B) Modelo de art igos 

Introdução geral, com: i) Enquadramento; ii) Revisão crítica do estado da 

arte; iii) Objectivos da tese; iv) Estrutura e justificação do plano de 

tese. 

 

Capítulos correspondentes aos diversos artigos (publicados, em revisão, 

submetidos, ou em forma de submissão), em que se indica o contributo do 

candidato para aquele trabalho.  

Os artigos já publicados podem ser inseridos no seu formato final - Neste 

caso, o autor da tese deverá confirmar junto da editora que publicou o 

artigo se a sua utilização numa tese é autorizada ou se é necessária 

permissão por parte dos detentores dos direitos de autor  

(a inserir no início de cada artigo: XXX (Professor/researcher at) hereby 
authorize the PhD student XXXXX from the CBQF/ESBUCP to include the 
following publications in his/her doctoral Thesis entitled ³XXXXX², as a 
result of his/her activity: 
Titulo e autores das publicações 

 

Conclusões gerais – envolvendo uma análise integrada de todo o trabalho 

desenvolvido. 

Sugestões de trabalho futuro na sequência das conclusões da tese. 

 

 

 Elementos pós-textuais:  

Apêndices e/ou Anexos (opcional)  

Bibliografia (caso não esteja toda incluída nos respectivos capítulos). (ver 

estilos abaixo)  

 

 

6) Paginação. 

 A paginação começa a ser contada a partir da página de rosto (embora esta possa não 

mostrar o seu número). Quando a parte pré-textual tem 12 ou mais páginas, é 



recomendável numerar o conjunto dos elementos pré-textuais em numeração romana. 

Caso contrário, a numeração árabe começa na folha de rosto. 

 Os Apêndices, Anexos e Bibliografia seguem a numeração do corpo da dissertação, 

excepto se formam um volume independente. 

 

7)   No caso do modelo A), figuras e tabelas são numeradas dentro de cada capítulo (ex: Figura 

1.2; Tabela 3.1, etc), seguindo-se o texto da legenda. Esta deve figurar no topo de tabelas 

e por baixo de figuras. 

 As equações são numeradas dentro de cada secção (ou capítulo, se este não está dividido 

em secções), com os números entre parênteses (ex: (2.1.1); (3.2.2); (1.4), etc), colocados 

no extremo direito da linha. 

 

8) A encadernação dos exemplares para os elementos do júri deverá ser de argolas e com 

uma capa de protecção transparente e térmica para os restantes exemplares.  



(capa) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

[Tit le of dissertation in uppercase] 
 

 

 

 

 

Thesis submitted to Universidade Católica Portuguesa to attain the degree of PhD in 

Biotechnology, with specialization in …….. 

 

 

 

 

 

[Name of the student] 
 

 

 

 

 

 

[Month and Year] 



 

( folha de rosto) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

[Tit le of dissertation in uppercase] 
 

 

 

 

Thesis submitted to Universidade Católica Portuguesa to attain the degree of PhD in 

Biotechnology, with specialization in …….. 

 

 

 

 

[Name of the student] 
 

 

 

 

Supervisor:         [Name of the supervisor] 
Co-supervisor:    [Name of the co-supervisor] 
 

 

 

[Month and Year] 



Referências bibl iográficas 

 

É sugerida a formatação abaixo ou formatação Harvard, Vancouver ou APA. É crucial que a 

formação seja uniforme, particularmente se utilizar o modelo de escrita clássico. 

 

 

A) Revista  

 

* Formato 

Autor(es). Ano de publicação. Título do artigo. Nome da revista Volume (número): páginas. 

 

* Exemplo  

Smith, D.C., Van Buskirk, J. 1995. Phenotypic design, plasticity and ecological performance in 

two tadpole species. American Naturalist 145: 211-233.  

 

Sem autor identificado 

 

* Formato 

. Anónimo. Ano de publicação. Título do artigo. Nome da Revista Volume (número): páginas. 

 

* Exemplo  

Anonymous. 1976. Epidemiology for primary health care. International Journal of Epidemiology 

5: 224-225.  

 

 

B) Livro  

 

* Formato  

Autor(es). Ano de publicação. Título do livro, Edição se conhecida. Editora, Local de 

publicação, Número de páginas.  

 

* Exemplo  

Purves, W. K., Orians, G.H., Heller, H.C. 1995. Life: The Science of Biology, 4th edition. Sinauer 

Associates, Inc., Sunderland, MA, pp. 1195. 

 

Capítulo de Livro  

 

* Formato  



Autor(es). Ano de publicação. Título do capítulo. Páginas. In: Título do livro (Autor(es)/Editor), 

Editora, Local de publicação.  

 

* Exemplo  

Jones, C.G., Coleman, J.S.. 1991. Plant stress and insect herbivory: Toward an integrated 

perspective. In: Responses of Plants to Multiple Stresses (Eds. H.A. Mooney, W.E. Winner & 

E.J. Pell), Academic Press, San Diego. pp. 249-280. 

 

 

C) Tese ou Dissertação  

 

* Formato  

Autor. Ano de publicação. Título [dissertação]. Editora: Local de publicação, Número do 

páginas. Disponível: Universidade; Número de identificação do recurso em ambiente digital 

(DAI number).  
 

* Exemplo  

Ritzmann, R. E. 1974. The snapping mechanism of Alpheid shrimp [Ph.D. dissertation]. 

University of Virginia: Charlottesville (VA). 59pp. Available from: University Microfilms, Ann 

Arbor, MI; AAD74-23.  

 

 

D) Relatório estatal  

 

* Formato  

Autor/Agência (se o autor não estiver disponível). Ano de publicação. Título. Agência, Local de 

publicação, Número de páginas.  

 

* Exemplo  

Mitchell, R.G., N.E. Johnson and Wright, K.H. 1974. Susceptibility of 10 spruce species and 

hybrids to the white pine weevil (=Sitka spruce weevil) in the Pacific Northwest. PNW-225. U.S. 

Department of Agriculture Forest Service, Washington, D.C., 8pp.  

 

 

E) Fontes da Internet  

 

* Formato  

Autor(es)/Editor(es). Data da criação/actualização. "Título." Disponível: Endereço [data da 

consulta: MM/DD/AA].  



 

* Exemplo  

Maddison, D.R., Maddison, W.P. 1996. "The Tree of Life." Disponível: 

http://phylogeny.arizona.edu/tree/phylogeny.html [date visited: 9/4/98].  

 

Sem autor Identificado  

 

* Formato  

Título. Data da criação/actualização. Disponível: Endereço [data da consulta: MM/DD/AA]. 

 

* Exemplo  

Biodiversity and Biological Collections. Nov. 1997. Available: http://biodiversity.uno.edu/ [date 

visited: 9/4/98].  

 

 

F) Normas  

 

* Formato 

Número da norma (ano). Instituição. Título. Agência. Local 

 

* Exemplos 

NP 3277-1 (1987). IPQ, Microbiologia Alimentar. Contagem de bolores e leveduras. Parte 1: 

Incubação a 25°C. Instituto Português da Qualidade (IPQ), Ministério da Industria e Energia. 

Lisbon. 

IUE (2004) Technical Guidelines for Environmental Protection Aspects for the World Leather 

Industry. International Uniion of Environment (IUE). Commission of International Union of 

Leather Technologists and Chemists Societties. Pembroke. 

 

 

Citações ao longo do texto 

 

Todas as publicações citadas no texto devem ser apresentadas na lista de referências 

bibliográficas. No texto deve fazer-se referência aos nomes dos autores e ano de publicação: 

até dois autores, nomes dos dois, ano; mais de dois autores: nome do primeiro, seguido de et 
al., ano. 

 

*Exemplos 

“Paull and Chen (1985) studied the effects of...” 

 “Published work (Garcia et al., 1999) report that...” 


