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1 – Objectivos do Roteiro
O normativo que se segue destina-se a prover os alunos do Curso de Mestrado em
Turismo da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril com um conjunto de
indicações relativo à elaboração e apresentação das respectivas dissertações,
trabalhos de projecto ou relatórios de estágio. Em acréscimo, pretende-se,
igualmente, conferir vectores de transversalidade aos trabalhos finais de mestrado
susceptíveis de não só facilitarem a sua consulta comparativa, mas também
permitirem uma relativa unidade aquando da sua publicação on-line no site da Escola.
2 – Apresentação geral
Os trabalhos de fim de mestrado deverão ser redigidos em letra de forma –
impressos através de computador – e apresentarem boa legibilidade e aspecto
gráfico.
3 – Papel e orientação das páginas
Os trabalhos deverão ser impressos em papel A4 de pelo menos 80g., de igual
tipologia em todas as peças escritas. Os trabalhos deverão, preferencialmente, ser
impressos em ambas as faces do papel e as páginas deterem uma orientação vertical
predominante.
4 – Capa
A capa de rosto será elaborada, em papel cartonado, de acordo com o sentido
estético de cada mestrando, devendo, contudo, conter as seguintes referências:
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Mestrado em turismo e respectivo especialização.
Nome completo do candidato.
Título da dissertação, trabalho de projecto ou relatório de estágio.
Mês e ano de apresentação.
5 – Lombada
Não é obrigatória a existência de lombada impressa. Contudo, quando a mesma
estiver presente deverá conter:

O primeiro e último nome do candidato.
Título da dissertação, trabalho de projecto ou relatório de estágio.
Ano de apresentação
6 – Página de Rosto
A página de rosto deverá ser apresentada segundo o critério estético do candidato,
devendo, não obstante, incluir:
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Nome completo do candidato.
Título da dissertação, trabalho de projecto ou relatório de estágio.
Dissertação/Trabalho de projecto/Relatório de Estágio apresentada(o) à
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril para a obtenção do grau
de Mestre em Turismo, Especialização em ...
Nomes do orientador e co-orientador (quando exista).
Mês e ano de apresentação.
7 – Dimensão /nº de páginas
O trabalho final não deverá exceder as 120 páginas, excluindo dedicatórias,
agradecimentos, resumo, índices e anexos.
8 - Processamento de texto
O texto deverá ser processado em Times New Roman, corpo 11 ou 12, ou Garamond,
corpo 12 ou 13, com um entrelinhamento de espaço e meio, com ou maior
separação entre os parágrafos (6 a 12) e com as seguintes margens: do lado da
lombada 3 cm; nas restantes margens entre 2 e 3 cm. As notas de rodapé e citações
podem ser efectuadas noutro corpo distinto do anteriormente referenciado.
9 – Paginação
Todas as páginas da dissertação deverão ser numeradas a partir da página de rosto e
poderão conter cabeçalhos/headers e pés de página/footers.

10 – Componentes obrigatórios da dissertação
Para além dos elementos já referenciados, o trabalho final de mestrado deverá
conter:
Índice de capítulos, sub capítulos e outras divisões estruturais – índice geral.
Resumo de uma duas páginas em português e inglês (imediatamente a seguir
à pagina de rosto ou das dedicatórias e agradecimentos – primeiro o
português)
Lista de abreviaturas/Glossário (antes dos índices).
Índice de figuras e quadros (quando pertinente – a seguir ao índice geral).
Bibliografia
11 – Componentes não obrigatórias.
Dedicatórias ou texto evocativo. (a seguir à página de rosto ou dedicatória, se
esta existir)
Agradecimentos (a seguir à página de rosto).
Índices onomástico, de temas ou de assuntos. (após a bibliografia)
Anexos (no final, não paginados mas numerados)
12 - Citações e notas
As citações deverão ser apresentadas utilizando o método autor/data. As notas
serão apresentadas em rodapé.
13 – Notação bibliográfica
Deverá ser adoptado um método (utilizado em revistas ou livros científicos),
mantendo-se este ao longo de todo o trabalho.
14 - Exemplo indicativo de estrutura de uma dissertação
Capa
Página de Rosto
(Dedicatória/texto evocativo)
(Agradecimentos)

Resumo em Português
Resumo em Inglês.
Lista de abreviaturas e símbolos/Glossário
Índice Geral
Índice de Figuras
Índice de Quadros
Introdução
Capitulo I
Sub capitulo I-1
(...)
(...)
Conclusão
Bibliografia
(Índices onomástico, temas...)
(Anexos)
15 – Nota final
As presentes indicações podem ser complementadas, melhoradas e revistas durante
as aulas de Metodologia I e II.

