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1. ELEMENTOS GENÉRICOS DA FORMATAÇÃO 

(estes elementos são sugestões e não fica implícita qualquer relação com a aceitação 
do documento final do aluno às provas públicas ou com as próprias provas) 
 

A – Os trabalhos escritos na ENSP devem ser redigidos em Língua Portuguesa ou 

em Língua Inglesa (opção da responsabilidade do discente). 

 
B – Sugere-se que os trabalhos tenham a seguinte sequência de apresentação:  

• Capa (de acordo com a tipologia de trabalho): 

a) Trabalhos finais de cursos conferentes de grau (teses de 

doutoramento, dissertações e/ou relatórios de trabalhos de projeto de 

mestrado) – orientações no ponto E deste documento (ver páginas 

seguintes); 

b) Outros trabalhos – (de acordo com as orientações do ponto E, podendo 

existir adaptações de acordo com o contexto).  

• Agradecimentos (facultativo);  

• Resumo e palavras-chave (em Português e em Inglês); o resumo analítico, 

também designado por resumo ou abstract, deve descrever o objetivo, o 

delineamento metodológico, os principais resultados e as conclusões. Deve ser 

escrito em português e inglês (o primeiro na língua utilizada no documento), com 

um máximo de 250 palavras cada e acompanhado de 3 a 5 palavras-chave;  

• Índice;  

• Listas de quadros, de figuras e de abreviaturas (se for o caso);  

• Texto principal: 

a) teses de doutoramento - modelo “tradicional”: sugere-se que as teses 

de doutoramento tenham entre 150 e 200 páginas (até ao final da 

bibliografia); antes da entrega da tese deve existir uma publicação 

científica indexada à ISI ou à Scopus em que o doutorando é o 1º autor*;  

b) teses de doutoramento - modelo por artigos: As teses por artigos devem 

respeitar as normas seguintes:  

- Devem ser compostas por pelo menos três artigos, dos quais pelo 

menos dois foram publicados, com o doutorando como primeiro autor.  

- Os artigos publicados devem sê-lo em revistas indexadas (ISI ou 

Scopus), preferencialmente em revistas classificadas Q1 ou Q2. De notar 

que a publicação em “revistas predadoras” é considerada como 

desonestidade académica, que pode levar ao não reconhecimento da 

tese. Para mais informação: https://beallslist.net/   

https://beallslist.net/


- A tese pode incluir mais artigos além dos três obrigatórios. Os artigos 

adicionais não têm requisitos em termos da posição do doutorando na 

lista de autores.  

- Os artigos publicados devem ter afiliação da Escola, nomeadamente: 

“NOVA National School of Public Health, Public Health Research Centre, 

Universidade NOVA de Lisboa & Comprehensive Health Research 

Center (CHRC)” para quem pertence ao CHRC; ou “NOVA National 

School of Public Health, Public Health Research Centre, Universidade 

NOVA de Lisboa OU Escola Nacional de Saúde Pública, Centro de 

investigação em Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa”, no caso 

contrário. 

- A tese deve incluir, além dos artigos, uma introdução que justifique a 

relevância do tema para a saúde pública e respetiva área de 

especialização; uma breve revisão da bibliografia sobre o tema; uma 

descrição do contributo da tese para o conhecimento sobre o tema; um 

breve resumo dos artigos de modo a explanar como estes se enquadram 

no tema da tese.  

- A tese deve também incluir uma breve conclusão com as potenciais 

implicações do trabalho para a saúde pública/área de especialização, 

incluindo para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; potenciais 

implicações para as políticas e estratégias de saúde; indicações de 

investigação futura; e limitações globais do trabalho realizado na tese. 

c) dissertações de mestrado - modelo “tradicional”: as dissertações de 

mestrado deverão ter entre 35 e 55 páginas; 

d) dissertações de mestrado - modelo por artigo: a dissertação deve ter 

até 30 páginas e obrigatoriamente um artigo submetido a revista 

indexada (ISI ou Scopus), preferencialmente com fator de impacto; 

de notar que a publicação em “revistas predadoras” é considerada 

como desonestidade académica, que pode levar ao não 

reconhecimento da dissertação. Para mais informação: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7237319/”. 

 

• Referências bibliográficas – trabalhos realizados exclusivamente na ENSP 

devem seguir o estilo de Vancouver ou a Norma Portuguesa NP 405-1 e       NP 

405-4 (opção do discente);  

• Apêndices e anexo(s): se existirem não devem ultrapassar as 20 ou 50 páginas 

para dissertações de mestrado e teses de doutoramento, respetivamente (se 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7237319/


ultrapassarem este número de páginas sugere-se que estejam em volume 

individualizado). 

 

D – Formatação geral 

 

A impressão da dissertação deve obedecer às seguintes regras gerais:  

• papel A4 branco;  

• capa branca (a preto e branco ou a cores – ao critério do aluno) (anexo 1);  

• lombada com o título principal e Nome do aluno; 

• tipo de letra: Arial, 11 ou 12 pontos;  

• páginas de texto com impressão a preto e em frente-e-verso;  

• capítulos iniciados em páginas impar; 

• espaçamento a 1,5 linhas, texto justificado;  

• espaçamento entre parágrafos – antes e depois: 6 pontos; 

• notas de rodapé com espaçamento de 1 linha. Usar moderadamente, com tipo 

de letra de 9 pontos;  

• margens: 3 centímetros nos lados e 2,5 centímetros em cima e em baixo;  

• não usar cabeçalho/rodapé, exceto para número de página em numeração 

arábica em baixo à direita a fonte 9 pontos; 

• template da capa com logos da ENSP / UNL disponíveis em: www………. 

• números apresentados de acordo com a norma nº 9 do IPQ (NP9) – quando em 

inglês sugere-se a utilização da ISO; 

* No caso de teses e dissertações devem ser criados ficheiros em suporte digital 

(formato pdf) do documento final (com a identificação do autor, curso e edição), 

assim como ficheiro resumo do trabalho (com identificação do autor, curso e edição). 

 

E - Formatação das capas para dissertações e teses de doutoramento (incluindo 

CEAH) – gramagem de 120 g/m2 (páginas seguintes): 

  



    

 

Universidade Nova de Lisboa 

Escola Nacional de Saúde Pública 

 

 

 

 

 

Título  (fonte 14 bold, sugere-se não ultrapassar 2 linhas para o 

título principal) 

Curso (14 pontos)…. 

 

 

 

 

 

 

Nome do aluno (12 pontos, bold) 

 

 

 

 

Mês e ano (12 pontos, bold)  



    

 

Universidade Nova de Lisboa 

Escola Nacional de Saúde Pública 

 

Título completo (fonte 14, bold)  

 

(2ª página: escolher em alternativa as seguintes opções - 11 pontos) 

Tese apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de 

Doutor em (designação da área científica do doutoramento), realizada sob a orientação 

científica de …  

ou 

Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau 

de Mestre em (designação da área científica do mestrado), realizada sob a orientação 

científica de… 

ou 

Trabalho de Projeto apresentado para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção 

do grau de Mestre em (designação da área científica do mestrado) realizado sob a 

orientação científica de… 

ou 

Relatório de Estágio apresentado para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção 

do grau de Mestre em (designação da área científica do mestrado) realizado sob a 

orientação científica de… 

ou 

Trabalho de Campo apresentado para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção 

do grau de Especialista em Administração Hospitalar ou de Especialista no Internato 

Complementar de Saúde Pública realizado sob a orientação científica de… 

Mês e ano 


