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1. Objectivos do presente documento 

O presente documento pretende fornecer ao aluno pistas para iniciação à investigação e 

apresentação por escrito um assunto (científico) do seu interesse, de forma a rentabilizarem 

conhecimentos teóricos e técnicos adquiridos ao longo das diversas disciplinas do MEGI.  

O valor acrescentado proporcionado pelo documento consiste essencialmente na apresentação 

de um conjunto coerente de métodos de investigação e de informação, na junção harmónica 

de saberes díspares, na redacção e apresentação de um relatório, na aprendizagem do 

exercício da autonomia individual e de grupo no quadro da orientação de um professor. 

2. Como realizar um projecto de investigação 

A realização de um projecto de investigação, independentemente da sua natureza, 

complexidade ou dimensão, envolve, em geral, as seguintes etapas (Bell, 1996): 

1. Selecção do tópico; 

2. Identificação dos objectivos do estudo; 

3. Planear e delinear a metodologia apropriada; 

4. Delinear os instrumentos de pesquisa; 

5. Negociar o acesso a instituições, materiais e pessoas; 

6. Analisar e apresentar a informação; 

7. Produzir um relatório escrito ou dissertação. 

De forma análoga a Bell (1996), Pimenta e Saturnino (1993) identificam e descrevem um 

possível percurso para a elaboração de um projecto de investigação. 

2.1. 1ª Fase: Definir o tema 

Não existem regras universais para a escolha do tema. No entanto, poder-se-á apontar 

algumas etapas fundamentais: 

1. Definição do assunto; 

2. Clarificação preliminar da problemática em estudo; 

3. Ideia genérica sobre o tipo de abordagem; 
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4. Pesquisa bibliográfica e de informação estatística; 

5. Definição do tema propriamente dito. 

2.1.1. Definição do assunto 

Trata-se de definir a temática genérica do trabalho. Por exemplo: 

Inovação? Capital humano? Crescimento Económico? Capital humano e capacidade de 

inovação (ao nível da empresa, da nação, ...)? Capital humano e crescimento económico? 

O estudante/grupo deverá escolher um tema do agrado do mesmo; pode este decorrer do que 

aprenderam na licenciatura, do interesse social no assunto, da abundância de informação 

bibliográfica e/ou estatística, das respectivas leituras (teses, working papers, etc.) ou de 

conferências e/ou seminários. O objectivo é definir uma ideia geral que posteriormente 

será pormenorizada. 

A definição do assunto, no entanto, não é suficiente para a elaboração de um trabalho. Uma 

condição imprescindível aqui é a formulação de uma problemática. 

2.1.2. Clarificação preliminar da problemática 

Um trabalho deve ser sempre (ou pelo menos tentar ser) a resposta a uma questão. Na 

definição desta os alunos devem ter em conta cercas condicionantes, como por exemplo: 

� Tempo disponível para elaboração do trabalho; 

� Nível de conhecimento exigido versus detido; 

� Disponibilidade de documentação. 

Por exemplo, considerando a temática do capital humano e da capacidade de inovação ao 

nível da indústria poder-se-ia questionar o porquê de no caso Português os têxteis técnicos 

(um sub-sector da indústria têxtil caracterizado por elevadas exigências tecnológicas) estar tão 

sub-representado, quando comparado com outros países, nomeadamente os do norte da 

Europa ou EUA. 

A partir daqui poder-se-á colocar uma questão ainda mais particular: Será que a dotação em 

termos de capital humano da indústria têxtil portuguesa constitui uma razão plausível? Em 

que medida o capital humano contribui para a capacidade de inovação das empresas têxteis? 
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2.1.3. Ideia genérica sobre o tipo de abordagem 

Ideias mestras sobre o tipo de abordagem a realizar e concomitantemente sobre o tipo de 

materiais a consultar. 

Convém, desde logo, precisar se a análise a efectuar será de cariz mais qualitativo ou 

quantitativo, mais teórico ou mais prático. Aconselha-se, no entanto, que o trabalho seja 

constituído de forma equilibrada por uma parte teórica e outra empírica (preferencialmente 

aplicado ao caso português). 

É relevante definir também a perspectiva a adoptar: puramente económica ou interdisciplinar; 

baseada apenas num determinado paradigma teórico (neoclássico, evolucionista, por exemplo) 

ou em vários. 

Adicionalmente, interessa saber que tipo de dados a análise irá privilegiar: dados já existentes, 

baseados em literatura ou fontes estatísticas conhecidas, ou dados recolhidos por outra via, 

como seja inquéritos ou entrevistas. 

2.1.4. Pesquisa bibliográfica e de informação estatística 

Esta etapa serve para precisar a validade do tema escolhido – decidir sobre a possibilidade de 

se realizar a investigação com os meios existentes ao dispor.  

Antes de iniciar aprofundadamente um tema de investigação é necessário uma pesquisa 

bibliográfica preliminar. Tal, no entanto, exige que se saiba qual o tema (genérico) que se 

pretende tratar e quais os subtemas em que o primeiro é decomponível.  

Como referem e bem Pimenta e Saturnino (1993: 56) “A própria pesquisa bibliográfica vai 

elucidando caminhos futuros a trilhar.”. 

É importante salientar que se trata de uma pesquisa preliminar, breve, devendo ser orientada 

pelas seguintes regras: 

� Definição de algumas palavras-chave que poderão orientar a pesquisa bibliográfica 

(e.g., multinacionais; capital humano; inovação); 

� Consulta de obras genéricas sobre a temática escolhida, com a eventual leitura do 

resumo e do índice de algumas obras; 
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A biblioteca da FEP disponibiliza algumas bases bibliográficas através das quais poderão ser 

pesquisadas (e em alguns casos obtidos por download) várias obras de relevância para o tema 

em concreto. [http://www.fep.up.pt/biblio/].  
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Um site que valerá a pena pesquisar pelos interessados na temática da inovação é o do 

Science and Technology Policy Research (SPRU), Universidade de Sussex, 

http://www.sussex.ac.uk/spru.  
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Consulta da lista de publicações estatísticas disponíveis e eventualmente avaliação da 

disponibilidade ou não de informação estatística sobre o tema. Novamente chama-se a atenção 

para a disponibilidade na biblioteca da FEP de algumas bases estatísticas. 
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Outra forma de tentar fazer uma pesquisa relacionada com um tema pouco usual é procurar 

entrevistar especialistas na matéria (e.g., associações sectoriais) que poder fornecer 

orientações e documentação relevantes. 

2.1.5. Definição do tema propriamente dito 

Definição do tema de forma mais precisa. Nesta fase poderá (e será desejável que aconteça!) 

existir uma reapreciação do tema no sentido do ‘afunilamento’ e da apresentação de um tema 

mais pormenorizado: A panaceia do capital humano. Contributo da educação universitária 

para a performance empresarial. O caso do sector dos têxteis técnicos em Portugal e na 

Suécia. 

Esta delimitação do objecto de estudo é importante na medida em que auxilia na procura de 

informação estatística e de bibliografia, permitindo trabalhar com mais segurança. 
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2.2. 2ª Fase: Planificação da utilização do tempo 

Nesta fase importa considerar: 

� O período de tempo para a realização do trabalho; 

� Divisão das tarefas a realizar pelo período em causa tendo em conta as etapas definidas 

pela disciplina; 

� Divisão das tarefas entre os membros do grupo. 

2.3. 3ª Fase: Retoma da pesquisa bibliográfica 

Quanto mais rigorosa for a delimitação do tema, maior a probabilidade de sucesso na 

pesquisa. Em geral, a dificuldade advém não da escassez de material mas da respectiva 

abundância. Neste âmbito a questão da selecção é crítica. 

Diferentes fontes proporcionam diferentes (e muitas vezes complementares) tipos de 

informação de relevância relativa: 

� Livros (ou monografias) – estão incluídos aqui desde manuais genéricos de economia 

até aos livros mais especializados; aqui também se incluem obras colectivas 

organizadas sob a orientação de um editor comum, que contém contributos de autores 

especialistas em determinadas matérias [por exemplo, The International Library of 

Critical Writings in Economics – FEP 081 30 (xx)]. 

� Artigos de revistas – Econométrica, Journal of Political Economy, European Economic 

Review, Journal of Economic Growth, Industral and Corporate Change, Research 

Policy, Journal of Economic Survey são algumas revistas especializadas em economia 

que poderão fornecer importante material bibliográfico. 

� Dissertações de mestrado ou doutoramento – são normalmente muito especializadas 

mas poderão fornecer importantes referências bibliográficas sobre temas específicos. 

� Actas de congressos – contêm normalmente informação muito actualizada. 

� Entrevistas com especialistas. 

A selecção da informação bibliográfica pode ser feita lendo o resumo do artigo ou do índice 

dos livros (“leitura em diagonal”). Após esta selecção, deverá ser feita uma leitura atenta do 

material seleccionado, sendo aconselhável a realização de anotações organizadas em fichas de 

leitura. 
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2.4. 4ª Fase: Pesquisa da informação estatística 

Na generalidade dos casos, a pesquisa de informação deve ser feita recorrendo-se a 

publicações estatísticas. Em Portugal, as referências principais são o INE e o Banco de 

Portugal. Ao nível internacional, tem-se a OCDE, o Banco Mundial, o FMI, etc. 

É frequente existir informação estatística publicada e não publicada. Esta última normalmente 

pode ser acedida mediante requisição (e pagamento!). 

No momento da recolha dos dados estatísticos os alunos deverão: 

� Enunciar claramente o significado dos dados recolhidos, explicitando os conceitos 

utilizados; 

� Retirar a referência de onde os dados foram obtidos. 

Caso não existam dados estatísticos sobre a questão a estudar, estes poderão ser obtidos 

através de questionários ou entrevistas. 

2.5. 5ª Fase: Ensaios estatísticos e econométricos 

A selecção da técnica estatística ou econométrica deverá ter em atenção não apenas o 

conhecimento dos alunos da matéria, mas também o objectivo do trabalho, o tipo de dados 

disponíveis e o tempo disponível. 

2.6. 6ª Fase: Redacção final do relatório 

Deve ser elaborado seguindo as normas indicadas na secção seguinte. 
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3. Normas para a apresentação dos trabalhos 

3.1.  Normas gerais1 

1. O relatório não deve ultrapassar as 25 páginas de texto principal e 10 de anexo (varável 

dependendo do relatório). 

2. Deverá ser impresso num só lado, em papel A4, dactilografado a espaço 1.5 e com letra 

Times New Roman, tamanho 12 pt (justificado).  

3. Os títulos dos capítulos ou outras divisões poderão ter outro tipo de letra e/ou tamanho 

superior a 12 pt. 

4. As margens superior e inferior são de 3 cm. A margem esquerda é de 3.5 cm e a direita de 

2.5 cm. 

5. As notas ao texto devem ser de pé de página (e não de fim de capítulo), ser escritas em 

letra tipo Times New Roman, tamanho 10 pt (justificado), a um espaço, e ser enumeradas 

sequencialmente. 

6. As páginas são numeradas no rodapé, correspondendo a página número 1 ao início do 

texto do relatório (geralmente a primeira página da Introdução ou do Capítulo 1). 

7. Cada capítulo (ou outra divisão principal considerada) tem início numa nova página. 

8. As equações ou outras expressões matemáticas que apareçam destacadas do texto 

(centradas numa linha própria) devem ser numeradas quando tal se revele necessário (por 

exemplo, se em partes diferentes do texto são feitas referências a essas expressões). A 

numeração deve ser sequencial segundo o modelo (x.y), em que x se refere ao capítulo e y 

é o número da expressão. 

 

                                                
1 As presentes normas (com excepção da norma nº 1) são semelhantes às que regulam a apresentação das teses 
de mestrado e de doutoramento na Faculdade de Economia da Universidade do Porto (Aprovadas pelo Conselho 
Científico em 9 de Dezembro de 1998). 
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A organização do relatório deve seguir o seguinte formato:2 

 

Capa – deve constar o logo do mestrado, título e subtítulo do trabalho, nome completo dos 

alunos por ordem alfabética do último nome, nome do orientador/professor da 

disciplina, área de estudos/disciplina e data. 

 

 

                                                
2 Os exemplos concretos utilizados neste texto são excertos de trabalhos, teses e artigos realizados em anos 
anteriores pelos alunos do Mestrado em Economia, Mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico 
(MIETE) e outros alunos orientados por Aurora Teixeira. 
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Agradecimentos (eventuais) 

 

Fonte: Santos, Paulo (2006), Low tech SMEs and international a pathway for the ‘de-R&D cooperative projects in the EU: territorialisation 

of closeness’?, Tese de Mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico, Sob orientação de Aurora Teixeira. 
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Resumo  

 

Fonte: Costa, J. (2005), Universities as sources of knowledge for innovation and determinant of location choices The case of Technology 

Intensive Firms in Portugal, Mestrado em Economia (FEP), Sob a orientação de Aurora Teixeira. 
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Fonte: Teixeira, A.A.C. and Fortuna, N. (2004), “Human capital, innovation capability and economic growth in Portugal, 1960–2001”, Port 

Econ J (2004) 1-21. 

Índice do relatório, seguido de outros índices (Índice de Quadros, de Figuras, etc.).3 

 

                                                
3 A numeração das páginas desde os Agradecimentos até ao Índice (inclusive) deve ser feita em numeração 
romana minúscula (i ... .ix). A numeração do restante texto é feita em árabe (1 ... 50). 
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Fonte: Dieguez, T. (2007), ICTs and Human Capital Obsolescence in the Health Sector. The case of Portuguese Family Physicians, Tese de 

Mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico, Sob orientação de Aurora Teixeira. 

 

Introdução – onde se devem referir as razões e os objectivos do estudo, fazer um 

enquadramento sintético da problemática, referir o tipo de abordagem 

escolhido e justificar a organização/estrutura do texto. 
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Fonte: Rosário, A.. (2007), Propensão ao empreendedorismo dos alunos finalistas da Universidade do Porto, Tese de Mestrado em 

Inovação e Empreendedorismo Tecnológico, Sob orientação de Aurora Teixeira.. 

 

Corpo do texto – poderá conter uma exposição fundamentada do objecto de trabalho, uma 

explanação do quadro teórico utilizado, uma descrição da metodologia 

utilizada, a apresentação dos dados e exposição do processo de tratamento 

dos mesmos e interpretação dos resultados. 
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Conclusão – deve estar relacionada com a introdução, dando resposta às questões levantadas. 

Deve ser nítida e sucinta, devendo conter uma síntese do trabalho, conclusões 

sobre os resultados, respectivas implicações sobre a problemática enunciada e 

algumas considerações sobre possíveis caminhos para futura investigação. 
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Fonte: Teixeira, A.A.C. and Costa, J. (2006), "What type of firm forges closer innovation linkages with Portuguese Universities?" Notas 

Económicas Vol. 24, pp. 22-47 

 

Apêndices – notas complementares ao texto, como por exemplo, apresentação de 

metodologias, demonstrações matemáticas, etc. 

Referências – as referências bibliográficas são apresentadas no fim do relatório, depois de 

eventuais apêndices e antes de eventuais anexos.  

Ao longo do texto as referências bibliográficas devem ser citadas no texto pelo(s) 

nome(s) do(s) autor(es), seguido pelo ano de publicação entre parêntesis.  

 

Fonte: Teixeira, A.A.C., Santos, P. and Brochado, A. (2007), “International R&D cooperation between low-tech SMEs: the role of 

cultural and geographical proximity”, forthcoming in European Planning Studies. 
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As referências com mais de dois autores devem ser citadas utilizando-se o nome do 

primeiro autor et al. 

 

Fonte: Simão, C. (2007), "Inovação e Design em Indústrias Tradicionais. O Caso do Sector do Mobiliário de Paredes e Paços de 

Ferreira", Mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico (MIETE), sob orientação de Aurora Teixeira. 

 

Se o mesmo autor tiver mais do que uma publicação no mesmo ano, as referências 

devem ser distinguidas pelas letras a, b, c, ... após o ano de publicação. 

Quando se tratam de transcrições, estas devem ser curtas, em letra Times New Roman, 

tamanho 10 pt, espaço 1 e aparecer destacadas do texto (aumentando a margem esquerda 

e deixando uma linha em cima e em baixo). Devem ser ainda acompanhadas pela 

referência ao(s) autor(es) e número de página da obra correspondente. 

 

Fonte: Teixeira, A.A.C. (2002), “On the link between human capital and firm performance. a theoretical and empirical survey”, FEP 

Working Paper no. 121, November 2002. 
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Relativamente à forma e estilo de apresentação das referências é importante que os 

alunos percebam que têm de ter um sistema de boa referência no texto para a listagem 

bibliográfica e esta deve permitir o leitor encontrar as obras. O exemplo seguinte é 

baseado no estilo anglo-saxónico, um dos mais utilizados actualmente.4 

Livro: 

Batista, M. (1993), Educação - Mercado de Trabalho, Lisboa: DEPGEF, Ministério da Educação, Departamento 

de Programação e Gestão Financeira. 

Artigo de revista: 

Becker, G. (1962), “Investment in human capital: a theoretical analysis”, The Journal of Political Economy, Vol. 

LXX, Supplement no. 5, part 2, pp. 9-49. 

Artigo de livro: 

Corado, C. e J. Gomes (1995), "Adjusting to trade liberalisation. The case of Portugal", in G. Navaretti, R. Faini, 

e A. Silberston (editores), Beyond the Multifibre arrangement. Third world competition and restructuring 

Europe's textile industry, pp. 61-76, Paris: OCDE. 

Texto não publicado: 

Marques, A. (1996), "Qualificações e modernização das empresas: trajectórias sócio-profissionais. Um estudo de 

caso", Artigo apresentado na Conferência "O Minho: dinâmicas sócio-económicas e empresariais", 

Universidade do Minho, Braga, 8.11.96. 

Página ou documento retirado da internet: 

Brusoni, S., A Príncipe e K. Pavitt (2000), “Knowledge specialisation & the boundaries of the firm: why do 

firms know more than they do?”, SPRU Electronic Working Papers Series, Paper nº 46, 

http://www.sussex.ac.uk/spru/publications/imprint/sewps/sep46/sewp46.pdf [acedido em 04.10.01].5 

 

3.2. Critérios de avaliação 

Conforme o regulamento geral da disciplina, os critérios de avaliação poderão variar. 

Entenda-se o que a seguir se apresenta como um exemplo concreto (aplicado por Aurora 

Teixeira nos trabalhos que orienta/avalia). 

                                                
4 Cf. Normas para a elaboração e apresentação de teses aprovadas pelo Conselho Científico da FEP em 9 de 
Dezembro de 1998. 
5 Nas situações em que não estão disponíveis muitas informações quanto à obra que se retira da Internet, o 
importante é que nas referências conste sempre o endereço do site e a data de acesso. 
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“Os alunos são submetidos a avaliação contínua, no quadro da discussão das diferentes fases 

de elaboração do trabalho. Haverá um debate do trabalho final, que envolverá o grupo, sendo 

a avaliação sempre individual. Esta avaliação pressupõe um trabalho continuado do grupo e 

dos estudantes que o constituem e um estrito respeito pelas fases definidas e datas de entrega 

de materiais.  

Os trabalhos finais serão por email até às 24h da data limite indicada. O não cumprimento dos 

prazos estabelecidos, conduz à atribuição de 0 valores ao grupo. Enviar sempre com aviso 

de recepção. A ‘perda’ e extravios de emails serão da responsabilidade do grupo/estudante. 

No caso concreto de Gestão da Inovação, a avaliação de cada grupo (e respectivos membros) 

será feita aula a aula pelo que a ausência do grupo ou de algum dos seus membros é 

penalizada. Da mesma forma, a não entrega do material exigido em cada fase origina 

penalizações em termos de nota final.” 

Quadro 1: Relatório de avaliação dos alunos e grupo ao longo das aulas 

GRUPO 1 
TEMA:______________________________________________ 

AVALIAÇÃO  
[0 – Faltou; 1 – Muito fraco ... 5 – Muito bom] 

 

GRUPO ALUNO 1 ALUNO 2 ALUNO 3 

Parâmetro 

Avaliação 
A B C D A B C D A B C D A B C D 

1ª Aula                 

2ª Aula - 4 4 4 - 4 4 4 - 4 4 4 - 4 4 4 

3ª Aula                 

4ª Aula                 

(…)                 

10ª Aula                 

Global                 

Parâmetros de Avaliação: 

A – Divisão do trabalho; 

B – Planeamento das tarefas; 

C – Execução das tarefas definidas/Empenho; 

D – Qualidade do material entregue [Grupo] e Poder de argumentação/debate [Aluno]. 
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Quadro 2: Avaliação do relatório final 

Grupo 1 
Tema:____________________________________________________________________________ 
Parâmetros de Avaliação AVALIAÇÃO 

Parte Teórica  

Originalidade do tema [1 – Muito fraco ... 5 – Muito Bom]  

Tratamento específico do tema ao longo da licenciatura [5 – Fraco ... 1 – Muito Bom]  

Multidisciplinariadde [1 – Muito fraco ... 5 – Muito Bom]  

Abundância de bibliografia [5 – Escassa ... 1 – Muita]  

Uso de fontes bibliográficas novas/diversas [1 – Muito fraco ... 5 – Muito Bom]  

Grau de apoio em trabalhos teóricos existentes [5 – Fraco ... 1 – Muito]  

Síntese da literatura existente [1 – Muito fraco ... 5 – Muito Bom]  

Interligação do tema com a literatura existente [1 – Muito fraco ... 5 – Muito Bom]  

Parte Empírica  

Abundância de informação estatística [5 – Escassa ... 1 – Muita]  

Capacidade de utilização e interpretação de informação estatística de fontes terceiras [1 – 
Muito fraco ... 5 – Muito Bom] 

 

Grau de relevância/coerência da informação estatística utilizada de fontes secundárias para 
o tema em causa [1 – Muito fraco ... 5 – Muito Bom] 

 

Capacidade de recolha/construção de informação estatística (inquérito/entrevista) [1 – Muito 
fraco ... 5 – Muito Bom] 

 

Grau de relevância/coerência da informação estatística recolhida/construída para o tema em 
causa [1 – Muito fraco ... 5 – Muito Bom] 

 

Rigor da análise empírica:  

� Definição da metodologia [1 – Muito fraco ... 5 – Muito Bom]  

� Domínio das técnicas de análise [1 – Muito fraco ... 5 – Muito Bom]  

� Capacidade de interpretação dos resultados [1 – Muito fraco ... 5 – Muito Bom]  

� Capacidade de elaboração de conclusões a partir dos resultados obtidos [1 – Muito 
fraco ... 5 – Muito Bom] 

 

Interligação entre a parte teórica e empírica [1 – Muito fraco ... 5 – Muito Bom]  

Aspectos formais  

Estruturação do relatório (Resumo, índice, ..., anexos)  
[1 – Muito fraco ... 5 – Muito Bom] 

 

Rigor quanto às referências e citações [1 – Muito fraco ... 5 – Muito Bom]  

Qualidade de redacção [1 – Muito fraco ... 5 – Muito Bom]  

Apresentação geral [1 – Muito fraco ... 5 – Muito Bom]  
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