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A capa deve ter as seguintes características: 

- Dimensão - 29,7cm x 21 cm; 

- Cor branca; 

- Dispor a informação de acordo com o modelo da capa. 

The cover should have the following 

characteristics: 

- dimension – 29,7cm x 21cm; 

- white color; 

- provide the information in accordance with the 

cover template. 

A primeira página deve ser uma cópia da capa. The first page should be a cover copy. 

As páginas seguintes devem incluir:  

- Resumo, em português e inglês, com espaço e meio, cerca 

de 300 palavras e 2,5 cm de margem para cada lado; 

- 5 Palavras-chave, em português e inglês; 

- Agradecimentos; 

- Índice. 

Todo o conjunto deve ser numerado em algarismos 

romanos. 

The following pages should include: 

- Abstract, in Portuguese and English, with space 

and a half, about 300 words and 2,5 cm margin for 

each side; 

- 5 Keywords, in Portuguese and English; 

- Acknowledgments; 

- Index. 

The whole set should be numbered in roman 

numerals. 

O texto deve ser escrito com um tipo de letra e 

espaçamento entre linhas que permita uma leitura fácil. 

The text should be written with a font and line 

spacing for easy reading. 

Caso use a impressão da página frente/verso, o início de 

cada capítulo deve recair sempre em página ímpar. 

If you use two-sided page printing, the beginning 

of each chapter should always go to odd page. 

Deve terminar com a bibliografia e anexos. Must end with bibliography and attachments. 

A numeração deste conjunto deve ser seguida e respeitar 

um critério único. (e.g.: numeração das páginas apenas em 

cima ou em baixo; legendas todas em cima ou todas em 

baixo). 

The numbering of this set must be followed and 

respect a single criteria (e.g. page numbering only 

at the top or bottom; subtitles all on top or all on 

bottom). 

 
Observações: 
Note: 
As versões da tese e resumos submetidos para avaliação poderão ser objeto de verificação com 
recurso a um software de deteção de plágio. 
The draft version of the thesis and abstract submitted for evaluation may be checked against 
plagiarism software. 
 
Caso precise de outros esclarecimentos sobre como garantir que sua tese se encontra em 
conformidade para ser entregue, por favor contacte o(s) seu(s) orientador(es). 
If you need other general advice on how to ensure your thesis is suitable to be presented, please 
contact your supervisor(s). 
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