
Índice geral (= sumário): 
∗ É essencial em todos os relatórios; 
∗ Compreende os título de cada uma das partes do 

relatório, assim como a indicação do nº de páginas 
em que cada uma dessas partes começa. 

 

Glossário: 
∗ De sinais, símbolos, abreviaturas, siglas ou termos 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução: 
∗ Definir o objecto e os fins do trabalho apresentado; 
∗ Apresentar a relação com outros trabalhos e domínio 

abrangido; 
∗ Não devem ser apresentados os resultados e anteci-

par conclusões ou recomendações. 
 

Corpo do relatório: 
∗ Deve ser dividido em capítulos numerados; 
∗ Deve abranger a descrição: 
 - da teoria; 
 - dos métodos; 
 - dos resultados.  
∗ Pode incluir quadros ou ilustrações essenciais à com-

preensão do texto principal.  
 

Conclusões e recomendações: 
∗ Síntese da reflexão feita no desenvolvimento do rela-

tório e possíveis recomendações; 
∗ Se existirem um grande número de recomendações 

estas devem formar um capítulo separado. 
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Colecção Como Fazer 

1. Pesquisa documental 

2. Trabalho escrito: apresentação formal 

3. Apresentação oral: de um trabalho escrito 

4. Relatório: estrutura formal 
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Glossário de símbolos 
A - Área 
E - Energia mecânica total 
I - Movimento de inércia 
S - Superfície  
P - Peso e potência 
W - Trabalho 

Anexos: 
∗ São documentos que completam o texto, mas se 

colocados no corpo do relatório romperia a apre-
sentação lógica e ordenada do trabalho; 

∗ Podem formar uma parte separada do relatório; 
∗ Devem ser identificados pelas letras do alfabeto. 
 

Bibliografia: 
∗ Conjunto de documentos que foram consultados 

para a elaboração do relatório. A sua apresenta-
ção obedece a regras próprias. 



 
Exemplo de capa: 
  
 
 
 
 
 

Página de rosto: 
∗ Nome e endereço do organismo responsável 
∗ Título e subtítulo 
∗ Nome(s) do(s) autor(s) 
∗ Data da conclusão do relatório 
∗ Indicações especiais (ligação do relatório com outros tra-

balhos, indicação de conferências onde o trabalho tenha sido 
apresentado…) 

∗ Data da publicação 
 
Exemplo de página de rosto: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análise(também denominada resumo ou abstract) 
∗ Texto informativo sobre o documento; 
∗ Deve definir o fim, os métodos, os resultados e as 

conclusões apresentadas no documento original;  
∗ Segundo a ISO 214, não deve comportar menos de 

250 e mais de 500 palavras. 

Um Relatório  é uma exposição objectiva, organizada 
por escrito, daquilo que se viu, estudou, observou, anali-
sou. 

Para a apresentação de relatórios científicos e técnicos 
existe uma Norma Internacional, a ISO 5966-1982 (F) 
que determina a maneira geral segundo a qual os relató-
rios devem ser apresentados. É essa norma que vamos 
seguir. 

Tipos de relatórios: 
∗ Científico e técnico: 
 - Descreve os progressos ou os 
resultados obtidos no domínio da 
investigação ou do desenvolvimento 
científico e técnico. 
∗ Estágio: 
 - Relato das actividades desen-
volvidas durante o período que decorreu o estágio. 
∗ Reacção (ou solução de problemas): 
  - Muito comum num ambiente de negócios; para 
além da informação apresenta soluções. 
∗ Profissional: 
  - Relato de uma viagem, visita, estudo sobre um 
sector de actividade… 
 

Estrutura do relatório  
∗ Capa 
∗ Página de rosto 
∗ Análise 
∗ Índice geral (das matérias = sumário) 
∗ Glossário ( sinais, símbolos, unidades, abreviaturas...) 
∗ Introdução 
∗ Corpo do relatório 

∗ Conclusão e recomendações 
∗ Anexos 
∗ Bibliografia 
∗ Contracapa 
 

Numeração: 
∗ Das partes: 
 - quando um relatório é volumoso pode ser publicado em 
duas ou mais partes. Cada um delas deve ser identificada por 
uma sucessão contínua de nºs árabes. 
∗ Dos capítulos: 
 - Os títulos devem ser impressos de maneira a fazer apare-
cer a hierarquia numérica utilizada; 
  -Exemplo: 
   2. RESULTADOS 
    2.1 Medidas acústicas 
 

Paginação: 
∗ As páginas devem ser identificadas por números árabes, em 

sucessão contínua ao longo do relatório; 
∗ A página de rosto é a página um; 
∗ Num relatório com duas ou mais partes, a paginação deve 

ser seguida. 
 

Apresentação: 
Capa 
∗ Nome e endereço do organismo responsável 
∗ Título e subtítulo  
∗ Nome(s) do(s) autor(s) 
∗ Data da publicação  
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