
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE UMA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO OU TESE DE 

DOUTORAMENTO 

 

 

Normas formais de redação obrigatórias:  

 Espaçamento entre linhas: 1,5  

 Espaçamento entre parágrafos: 2  

 Espaçamento entre notas ao corpo do texto: 1  

 Tipo de fontes: Times New Roman ou Calibri  

 Tamanho das fontes: 12  

 Notas ao corpo do texto: 10  

 Margens: superior: 3 cm; lateral esquerda: 3 cm; lateral direita: 2 cm; inferior: 2 

cm  

 Numeração das páginas: por norma, no canto inferior direito, em numeração 

árabe, a partir da introdução (nas páginas precedentes dever-se-á usar numeração 

romana).  

 Tabelas e figuras: indicação do tipo e número da ilustração, seguido do respectivo 

título e terminando com a menção da fonte de onde provém a informação.  

 

O ISCSP não adopta nenhum nenhum livro de estilo específica, contudo, é obrigatória a 

adopção de um para ser seguido em tudo o que não esteja previsto em cima.  

 

A redacção científica obedece a normas formais que deverão ser respeitadas. Embora não 

se determine o uso de uma norma específica, recomenda-se a conformidade a um livro de 

estilo, como sejam os prescritos pela APA ou ASA ou o Chicago Manual Style. Aí poder-

se-á encontrar as respostas para as inúmeras dúvidas que emergem aquando da 

redacção, nomeadamente quanto à forma a adoptar na citação de determinadas fontes.  

 

Referências Bibliográficas  

 

Na redacção do texto e caso se opte pelas normas de referenciação da American 

Psychological Association (APA), há que adoptar a seguinte formatação:  

 

Monografia  
 
Forma:  

 Último nome do autor, vírgula, inicial do primeiro nome do autor, ponto final e 

espaço;  

 Ano da edição entre parêntesis, seguido de ponto final e espaço;  

 Título do livro (em itálico, e só com a primeira letra do título e subtítulo em 

maiúsculas), ponto final e espaço;  

 Local da edição, seguido por dois pontos;  

 Nome do editor e ponto final.  

 

Exemplos:  

Bilhim, J. (2000). Ciência da administração. Lisboa: Universidade Aberta.  



Estorninho, M. J. (1999). A fuga para o Direito Privado: Contributo para o estudo da 

actividade de direito privado da Administração Pública. Coimbra: Livraria Almedina. 

Hill, M. (2005). The public policy process (4th ed.). Harlow: Pearson, Longman.  

 

Obra Colectiva  

Exemplo:  

Ferris, J. M., & Graddy, E. A. (1997). New Public Management theory: Lessons from 

institutional economics and government contracting. In L. R. Jones, K. Schedler, & S. W. 

Wade (Eds.). Advances in international comparative management (pp. 89-104). 

Greenwich: JAI Press Inc.  

 

Publicação em Série  

 

Forma a adoptar:  

 Último nome do autor, vírgula, inicial do primeiro nome do autor, ponto final e 

espaço;  

 Ano da edição entre parêntesis, seguido de ponto final e espaço;  

 Título do artigo (em fonte normal, e só com a primeira letra do título e subtítulo em 

maiúsculas), ponto final e espaço;  

 Título da revista (em itálico, e só com maiúsculas nas primeiras letras de cada 

palavra), vírgula e espaço;  

 Indicação do volume (em itálico), seguido de vírgula [Nota: omite-se o nº da 

revista, com excepção dos casos em que a numeração das páginas começa com o 

1 a cada número; neste último caso, coloca-se o número da revista entre 

parêntesis; exemplo: 25(3)]  

 

 Número das páginas e ponto final [indicação das páginas logo a seguir à vírgula; 

exemplo: 204-232.]  

 

Exemplos:  

Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69, 3-19  

Noordhoek, P., & Saner, R. (2005). Beyond New Public Management: Answering the 

claims of both politics and society. Public Organization Review: A Global Journal, 5, 35-

53.  

 

Referências no corpo de texto  

Fazendo uso do sistema autor/data, devemos aludir à fonte da informação no próprio 

corpo do texto. Imediatamente após a citação ou menção do autor, abrir-se-á parêntesis 

para indicar o autor e o ano da publicação. Quando se está a parafrasear um texto não se 

indica a página ou páginas da obra em questão, porém, se se estiver a proceder a uma 

citação directa, dever-se-á indicar, para além do autor e do ano da obra, o número da 

página ou páginas (vide exemplos).  

 

 

Exemplos:  



As ciências sociais, incluindo naturalmente a Ciência da Administração, estão em 

permanente construção, em função da sua problemática, ou seja, do conjunto de questões 

a aplicar a uma dada realidade (Chevallier, 1986). 

 

Houve todo um conjunto de circunstâncias que facilitaram a preponderância do New Public 

Management (NPM) em matéria de reforma administrativa, sendo impossível estabelecer 

relações deterministas de causalidade, dada a amplitude e ambiguidade do tema. Até 

porque, como Pollitt (2003) esclarece, o NPM é composto por um conjunto de medidas que 

não são o resultado inevitável de um conjunto de factores, mas sim o produto de escolhas 

intencionais por parte de políticos e dirigentes da Administração Pública, medidas essas 

que variam entre países.  

 

Os argumentos vencedores do New Public Management, no que respeita a gestão das 

organizações públicas, poder-se-ão resumir ao seguinte (Rockman, 1998, p. 20): “Going 

public is out. Going private is in.”  

 

Notas Adicionais  

Quando se está a elaborar as referências bibliográficas, atender ao seguinte:  

Se se estiver a referir várias obras de um mesmo autor, deve-se citá-las por ordem 

cronológica, com a obra mais antiga a surgir em primeiro lugar.  

Quando temos obras de um mesmo autor, mas com diferentes co-autores, as referências 

deverão aparecer tendo em consideração o nome do autor que se segue. Note-se, porém, 

que nas referências deverão surgir sempre em primeiro lugar as obras com um único 

autor.  

Outro caso a ponderar decorre da possibilidade de se possuir obras de um mesmo autor, 

publicadas num mesmo ano. Neste caso, as obras deverão figurar segundo a ordem 

alfabética referente ao título, ignorando The ou A (a excepção respeita a artigos que façam 

parte de uma série; exemplo um artigo publicado em duas partes).  

 

Exemplos:  

Peters, B. G. (2001a). From change to change: Patterns of continuing administrative reform 

in Europe. Public Organization Review, 1, 41-54.  

Peters, B. G. (2001b). The Future of Governing (2nd ed., revised). Lawrence: University Press 

of Kansas.  

Peters, B. G., & Pierre, J. (Eds.) (2003). Handbook of Public Administration, London: Sage 

Publications.  

Peters, B. G., & Savoie, D. J. (Eds.) (2000). Governance in the Twenty-first Century: 

Revitalizing the public service. Montreal: McGill-Queen’s University Press.  

Pollitt, C. (2000a). How do we know how good public services are?. In B. G. Peters, & D. J. 

Savoie (Eds.). Governance in the Twenty-first Century: Revitalizing the public service (pp. 119-

152). Montreal: McGill-Queen’s University Press.  

Pollitt, C. (2000b). Is the emperor in his underwear? An analysis of the impacts of public 

management reform. Public Management, 2, 181-199.  

 

No corpo do texto, sempre que a citação tiver 40 ou mais palavras, deverá aparecer 

destacada do texto, sem aspas, e com uma distância de 1,3 cm face ao restante texto. O 

espaçamento a utilizar deverá ser duplo (vide exemplo).  

 



Exemplo:  

Os componentes do NPM controvertem um dos pilares da Ciência da 

Administração Pública: a especificidade da administração pública, face à 

administração privada, algo para o qual Rockman chama a atenção (1998):  

Unlike Allison’s dictum that public and private sector management are 

fundamentally dissimilar, NPM assumes that management of the public and private 

sectors is alike – or at least ought to be. The base assumption … is that government 

can be operated more efficiently, be made more user friendly, and in the process 

save money. (p. 21) 

 

 

 


