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1 – Os trabalhos submetidos devem ser de cariz técnico ou 

científico, redigidos em língua portuguesa ou castelhana e 

versar sobre temas no âmbito da Gestão, Contabilidade ou 

Fiscalidade. Podem ser trabalhos teóricos, teórico-práticos 

ou práticos, elaborados a título individual ou coletivo.

2 – Os trabalhos devem ser submetidos para apreciação do 

júri até ao dia 16 de setembro de 2016.

3 – Os trabalhos devem conter na primeira página: título do 

trabalho, resumo (entre 400-600 palavras) e cinco 

palavras-chave. Em caso de trabalhos anteriormente 

publicados, dever-se-á indicar a fonte da publicação.

As páginas seguintes devem incluir: a introdução (objeto e 

objetivos do trabalho), o desenvolvimento do tema 

(fundamentação, metodologia e resultados, ou apresentação 

e análise de casos ou situações práticas), as conclusões e as 

referências bibliográficas.

4 – Os trabalhos devem ser apresentados de acordo com a 

seguinte formatação:

Tipo de letra: times new roman tamanho 12; espaçamento 

entre linhas 1,5; espaçamento entre palavras normal; texto 

justificado; em folhas de dimensão A4 com um mínimo de 

10.000 palavras e um máximo de 20 000 palavras, incluindo 

a totalidade do documento.

As margens superior, inferior, esquerda e direita devem medir 

3 cm. 

As notas de rodapé devem ser apresentadas em letra de 

tamanho 10, no final de cada página, e seguir uma 

numeração sequencial, em numeração árabe. 

As figuras, tabelas, quadros e gráficos devem ser numerados 

em numeração árabe e conter um título na parte superior.

As referências bibliográficas utilizadas no trabalho devem 

aparecer no final ordenadas alfabeticamente e 

cronologicamente, segundo o estilo de referenciação de 

Harvard, disponível em 

<http://www.library.hbs.edu/guides/citationguide.pdf>, que a 

seguir se exemplifica para os documentos mais 

comummente citados:

Artigos:

Ferreira, Rogério F. “O Justo (!) Valor”. Revista Revisores e 

Empresas.1, 1998, pp.22-24. 

Ferreira, Rogério F. “Instituições de Cultura e Arte -  

Aspectos Contabilísticos e Financeiros”. Revista TOC, 97, 

2007, pp.47-49.

Livros:

Ferreira, Rogério F. Gestão Financeira. 3.ª Ed., Lisboa: 

Ática, 1971.

Capítulos integrados em obras colectivas:

Ferreira, Rogério F. “A Dedicação do Professor Gonçalves 

da Silva ao Ensino da Contabilidade e da Economia da 

Empresa”. In Estudos de Homenagem a F.V. Gonçalves da 

Silva, AAVV,pp.31-32, Lisboa: Instituto Superior de 

Economia e Gestão, 1992.

Websites e documentos na internet 

Ferreira, Rogério F. “Aumentar ou Baixar Impostos?”. 

Revista Infocontab Electrónica 40. 2009, 

http//www.infocontab.com.pt/, Acesso em 12 dezembro 

2012.

5 – Os trabalhos devem ser submetidos em papel (cinco 

vias) e por e-mail.

A submissão deverá ser acompanhada da identificação 

completa dos autores; nome, morada, telefone e endereço 

electrónico e entregue por protocolo, ou enviada por 

correio em carta registada com aviso de recepção dirigida a 

“Prémio OROC/OCC – Professor Doutor Rogério Fernandes 

Ferreira” e enviada para um dos seguintes endereços: 

a) Endereço da OROC: Rua do Salitre, 51/53, 1250-198 

Lisboa;

b) Endereço da OCC: Rua Barbosa du Bocage, 45, 

1049-013 Lisboa;

Os trabalhos devem também ser enviados em ficheiro 

word, para o seguinte endereço de correio eletrónico: 

premio.r�-occ.oroc@oroc.pt

N.B. Não são admitidos a concurso trabalhos que tenham 

sido submetidos em anos anteriores, ainda que revistos.

O júri.


