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Enquanto se Escreve

Sempre que se escreve um texto, na esperança de que
seja lido, divulgado e citado, deve-se procurar incluir
certos elementos estruturais e devidamente
uniformizados.

Dois dos elemento fundamental nestes tipos de
trabalhos são as citações e as Referências Bibliográficas,
como alusão às obras consultadas.
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Escrita

‘Citar’ significa referir o trabalho de outrem que lhe
serviu de modelo, que leu e que transcreve no seu
próprio trabalho.

Sempre que encontre uma ideia ou uma frase que
considere de grande relevo, original, que não teria
tomado em consideração se a não tivesse lido no local
que leu, não se acanhe, cite e identifique a origem.

Lembre-se de que, se o não fizer, pode incorrer no
pecado de plágio.
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Normas

•As normas existem para uniformizar a informação, ajudar a
determinar uma ordem obrigatória para os elementos da referência,
estabelece as regras para a transcrição e apresentação da informação
contida nas fontes da publicação a referenciar e para a apresentação
de bibliografias, listas bibliográficas e citações bibliográficas.

•NP 405-1 – Monografias, periódicos, artigos, teses, actas de
congressos, documentos legislativos e judiciais, publicações religiosas,
patentes, normas, música impressa e resumos.

•NP 405-2 - Documentos icónicos (cartazes, gravuras, postais e
cartões estereográficos), filmes, microformas, multimédia,
registos vídeo, registos sonoros (discos compactos, discos
sonoros e cassetes sonoras), objectos (brinquedos, modelos,
etc.), projecções visuais (diapositivos e transparências).
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Normas

• NP 405-3 – Documentos não publicados (monografias,
publicações em série, cartas, ofícios, circulares),
manuscritos, música manuscrita, materiais cartográficos e
materiais não livro.

• NP 405-4 - Documentos electrónicos: monografias (livro
electrónico ou qualquer outro documento monográfico),
bases de dados, programas, partes e contribuições desses
documentos, publicações em série, artigos e outras
contribuições;

• Esta norma deverá ser sempre utilizada com a NP 405-1
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Citações

•Forma breve de referência colocada entre parênteses no interior
do texto ou anexada ao texto como nota em pé de página, no fim
do capítulo ou do texto. A citação permite identificar a publicação
onde foram obtidos a ideia, o excerto e indicar a sua localização
exacta na fonte. Quando a citação é utilizada em conformidade
com uma lista de referências bibliográficas deve conter os dados
suficientes para assegurar a correspondência exacta entre ela e a
referência do documento identificado.

•Há dois tipos de citações:

• Citação formal

• Citação conceptual
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Citações

Citação formal:

• Quando se transcrevem fielmente as palavras de outros
autores (Transcrição);

• Deve ser assinalada com a utilização de aspas « » antes da
primeira e depois da última palavra;

• Caso se omitam palavras no início da citação devem ser
substituídas por (...);

• Quando se faz um corte no texto deve ser assinalado por
[...];

• Quando se introduz uma palavra deve ser colocada entre [ ]
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Citações

Citação formal:

• Quando as citações são extensas é conveniente
individualiza-las no texto:

Reduzir espaços;

Aumento das margens;!!!

Caracteres diferentes.
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Citações

Citação formal

As colónias de povoamento tiveram grande importância em
países como o Brasil. De acordo com Celso Waak Bueno (1989):

“(…) essas colónias de exploração deram origem a regiões
pobres, nos países em que estavam inseridas, ou a países
pobres, naqueles em que prevaleceram. Elas tiveram grande
importância no sul da América do Norte e na maior parte da
América Latina, inclusive na maior parte do Brasil."
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Citações

Citação conceptual
Devem ser usadas quando se pretende resumir a ideia do autor
em que nos apoiamos.

Kenneeth Boulding (8) considera o conflito como um processo social
generalizado do qual a guerra é apenas um caso particular; a sua teoria
assenta na ideia de que em todos os conflitos, seja na politica internacional,
seja entre indivíduos; os tipos de comportamento apresentam semelhanças e
elementos comuns.

Referências Bibliográficas

(8) BOULDING, Kenneth – Conflit and defense. New York: Harper & Brothers,
1962, p. 43.
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Citações

Podem aparecer no texto, em nota de rodapé ou no fim do texto
ou capítulo.

• O procedimento mais utilizado é o da citação no próprio texto,
que pode ser feita por meio de sistemas de chamada:

• O numérico
• Notas
• Autor-data-localização
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Citações - Sistema Numérico
Os números inseridos no texto em expoente ou entre parênteses reenviam para os
documentos, pela ordem em que são citados.

…Segundo Godstein (15) como moduladores de fluidez lipídica, em particular agentes
anestésicos gerais e locais (5 p. 585), benzodiazepinas (8)…

Neste caso, as referências bibliográficas são apresentadas por ordem numérica e
completas.

(5) SEEMAN, P. – The membrane actions of anesthetics and tranquilizers. Pharmacol.
Rev. ISSN 0031-6997. 24 (1972) 583-655.
...
(8) MENNINI, T. [et.al.] – Diazepan increases membrane fluidity of rat hippocampus
synaptosomes. FEBS Lett. ISSN 0014-5793. 173 (1984) 255-258.
…
(15) GOLDSTEIN, D. B.- The effect of drugs on membrane fluidity. Ann. Rev.
Pharmacol. Toxicol. ISSN 0362-1642. 24 (1984) 43-64.
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Citações - Sistema Numérico

Afirma John Fiske: "O acesso aos meios é uma forma de exercer 
poder e controlo social." (1), enquanto que Lasswell afirma que 
“… para compreendermos os processos de comunicação de 
massas , precisamos de estudar cada um dos estádios” (2)

Referências Bibliográficas
1 - FISKE, John – Introdução ao estudo da comunicação. Porto:
ASA, 1993. ISBN972-41-1133-4
2 - LASSWELL, H. – The structure and functions of
communications in society. In Bryson. Illinois: University of
Illinois, 1948.
3 - …
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Citações em Nota
O números inseridos no texto em expoente ou entre parênteses reenviam
para as notas que são apresentadas numericamente, segundo a ordem do
aparecimento no texto. Se um documento é citado várias vezes cada citação
tem um número diferente.

… Segundo Goldstein (15) como moduladores da fluidez lipídica, em
particular, agentes anestésicos gerais e locais (16), benzodiazepinas (17)…

__________
15. GOLDSTEIN, D. B. – The effects of drugs on membrane fluidity.
16. SEEMAN, P. – The membrane actions of anesthetics and tranquilizers, p.
585.
17. MENNINI, T. [et. al.] – Diazepam increases membrane fluidity of rat
hippocampus synaptosomes.
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Citações em Nota

Referências Bibliográficas

GOLDSTEIN, D. B. – The effect of drugs on membrane fluidity. 
Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol. ISSN 0362-1642. 24 (1984) 43-64. 
…
NENNINI, T. [et.al] – Diazepam increases membrane fluidity of 
rat hippocampus synaptosomes. FEBS. Lett. ISSN 0014-5793. 173 
(1984) 255-258.
…
SEEMAN, P. – The membrane actions of anesthetics and 
tranquilizers. Pharmacol. Rev. ISSN 0031-6997. 24 (1972), p. 583-
655.
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Citações entre parênteses com autor-data-localização

Se as citações estiverem apresentadas sob a forma de
referências entre parênteses no interior do texto, cada citação
deve conter o apelido do autor, o ano de publicação e, se
necessário, os números das páginas citadas.

Se o nome do autor fizer parte integrante do texto apenas
devem ser colocados entre parênteses o ano e os números das
páginas.

Ex.:
… Segundo Goldstein (1984, p. 47) como moduladores da fluidez
lipídica, em particular, agentes anestésicos gerais e locais
(Seeman, 1972), benzodiazepinas (Mennini et. al., p. 585,
1984)…
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Citações entre parênteses com autor-data-localização

Referências Bibliográficas

…..
GOLDSTEIN, D. B. – The effect of drugs on membrane fluidity. 
Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol. ISSN 0362-1642. 24 (1984) 43-64. 
…
NENNINI, T. [et.al] – Diazepam increases membrane fluidity of 
rat hippocampus synaptosomes. FEBS. Lett. ISSN 0014-5793. 173 
(1984) 255-258.
…
SEEMAN, P. – The membrane actions of anesthetics and 
tranquilizers. Pharmacol. Rev. ISSN 0031-6997. 24 (1972), p. 
583-655.
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Documentos do mesmo autor com a mesma data

Se as citações e respectiva lista de referências
bibliográficas contiverem vários documentos do
mesmo autor publicados no mesmo ano acrescenta-se
ao de publicação uma letra (a, b, c, … etc) na citação e
na referência bibliográfica, para assegurar a
correspondência entre a citação e a referência.

Ex. Texto e Citações
… les autres n’ayant pás été réétudiées depuis
(FAVARGER, 1980ª, 1980b), à l’exception du Pic…
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Documentos do mesmo autor com a mesma data

Referências bibliográficas:
…
FAVARGER, C. (1980a) – Un exemple de variation cytogéographic:
la complexe de l’Erysinum grandiflorum-sylvestre. An Inst. Bot.
Cavanilles. 35 (1980) 361-393.

FAVARGER, C. (1980b) – Le nombre chromossomique de
populations alticoles d’Erysimum des Picos de Europa. Bull. Soc.
Neuchateloise Sci. Nat. 100 (1980) 93-105.
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Citações de obras não consultadas pelo autor

Sempre que o extracto ou a obra citados não forem
vistos pelo autor e a citação é feita por intermédio de
outro autor devem fazer-se anteceder as citações de
Apud (segundo, conforme) ou Cit. por (citado por):

Ex. 1
(1) Apud RIVIERE, J. C. – Metodologia de la
documentación científica, p. 16
(2) Cit. por FROMM, Erich – Conceito marxista do
homem, p. 96.
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Referências Bibliográficas

Conjunto de elementos bibliográficos que identificam uma
publicação ou parte dela, na qual se descrevem as
características editoriais de cada uma das fontes
consultadas, ou seja, é um conjunto de elementos
bibliográficos que identificam uma publicação ou parte
dela.

As referências bibliográficas com normalidade são
organizadas por ordem alfabética de autor(es), podendo no
entanto, ser organizadas por assunto, ordem cronológica,
ou tipo de documento, consoante o fim a que se destinam.
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Referências Bibliográficas

Os elementos bibliográficos contidos numa referência
bibliográfica podem variar, dependendo quer do uso da
referência bibliográfica, quer dos dados bibliográficos
disponíveis nos vários tipos de documentos.

As normas dividem os vários elementos bibliográficos
em:

Elementos Essenciais (E),

Elementos Facultativos (F)

Elementos Recomendáveis (R)
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Referências Bibliográficas

Ordem de apresentação:
• Autor;

• Titulo;

• Número da edição (dispensável quando se tratar da
primeira);

• Local de publicação;

• Editora;

• Ano de publicação;

• Número do volume (se for o caso).

• ISBN
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Referências Bibliográficas

Fontes impressas

Monografias (livro), até três autores.

APELIDO, Primeiros Nomes – “Título: complemento de título se
for relevante”. Edição. Local de publicação: Editor, Ano de
publicação. ISBN. Vol.

Os nomes espanhóis devem ser referenciados pelo apelido que 
aparece a seguir ao nome próprio
. 
Ex. Félix de Moya Anegón      - MOYA ANEGÓN, Félix
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Referências Bibliográficas

Livro de um único autor

CAMÕES, Luís de - Os Lusíadas. Lisboa: Rei dos Livros, 2002. 
ISBN 972-51-0186-3.

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade;
TOLEDO, Geraldo Luciano - Estatística aplicada. 5 ed. São
Paulo: Atlas, 1986. ISBN 84-456-234-2-X

Livros até três autores
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Referências Bibliográficas

• Quando há mais de três autores a partilhar a
responsabilidade de uma obra, indica-se apenas o nome do
primeiro ou daquele que aparece em maior evidência, seguido
de expressão [et al.]

•Ex.: HARKINS, William [et al.]

CONTRADIOPOULOS, André-Pierre [et al.] - Saber preparar uma
pesquisa: definição, estrutura, financiamento. São Paulo:
Hucitec-Abrasco, 1994. ISBN 546-3456-456

Livros com mais de três autores
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Referências Bibliográficas

Referência a um capítulo ou conjunto de páginas cuja autoria
é do autor da obra

Partes ou capítulos de monografias

APELIDO, Nome – Título da obra. Edição. Lugar de publicação: Editor, ano de
publicação, páginas ou capítulos que se pretendem referenciar.

ZORGBIBE, Charles – Histoire de la construction europèene. 2ª ed. Paris:
Presses Universitaires de France, 1997, p. 22-37.
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Referências Bibliográficas

Referência a uma parte da obra em que a autoria é especialmente de um
autor que não o autor principal da obra, editor, compositor ou organizador

Partes ou capítulos de monografias

APELIDO, Nome (autor do capítulo) – Título do capítulo. In APELIDO, Nome –
Título da obra. Edição. Lugar de publicação: Editor, ano de publicação,
páginas ou capítulos que se pretendem referenciar.

BESSA, Daniel – O uso das estatísticas em economia. In SILVA, Augusto
Santos ; PINTO, José Madureira, org. – Metodologias das ciências sociais. 6ª
ed. Porto: Edições Afrontamento, 1986
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Referências Bibliográficas

APELIDO, primeiros nomes – Título. Local de publicação: Editor,
Ano de publicação. Nota suplementar (Tese de.).

Teses, dissertações e outras provas académicas

CARVALHO, Ana Maria Pinto - Etnobotánica del Parque Natural de
Montesinho: plantas, tradición y saber popular en un territorio del
Nordeste de Portugal. Madrid : Universidad Autónoma de Madrid, 2005.

Tese de Doutoramento.
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Referências Bibliográficas

Título da publicação: o complemento do título (se houver).
Edição. Local de Publicação. ISSN

Publicações em série

Totalidade da publicação

Revista Española de Investigación de Marketing. Madrid:
Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing, [1977]- .
ISSN 1138-1442
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Referências Bibliográficas

Título da publicação: o complemento do título (se houver).
Edição. Local de Publicação, Ano(vol.):nº consultado. ISSN.

Publicações em série

Parte da publicação

Revista Española de Investigación de Marketing. Madrid:
Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing, 2008, 9:2.
ISSN 1138-1442.
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Referências Bibliográficas

APELIDO, primeiros nomes - Título do artigo. Título da
publicação em série. Local de publicação. ISSN.
Volume:Número (Ano da publicação), Localização na
publicação.

Artigos em publicações em série

GONZÁLEZ BENITO, Oscar - Gestión de categorías en el
establecimiento minorista: modelización de la decisión de
precios con datos de escáner. Revista Española de
Investigación de Marketing. ISSN 1138-1442. Vol. 9:nº 2 (2005)
p. 35-54 (o p. poderá retirar-se, tal como o Vol. e o nº)
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Referências Bibliográficas

BATISTA, Paulo Nogueira - Chile em transe. Público. Lisboa. 2
Jul. 1998, p. 2.

Artigo de jornal – assinado

IRLANDA do Norte fecha acordo de paz histórico. Expresso.
Lisboa. 11 Abr. 1997, p. 1-10.

Artigo de jornal – não assinado

BATISTA, Paulo Nogueira - Chile em transe. Público. Lisboa. 2
Jul. 1998, p. 2.

Artigo de jornal – assinado
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Referências Bibliográficas

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LIVESTOCK WASTES, 4, St. Joseph, 1981 -
Livestock waste: a renewable resource. St. Joseph: ASAE, 1981. ISBN
0916150291.

Trabalho apresentado num evento científico (congressos, simpósios,
fóruns, etc.) deve ser feito segundo os seguintes exemplos.

CONGRESSO NACIONAL DE BIBLlOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E
DOCUMENTALlSTAS, 2, Coimbra, 1987 - A integração europeia: um desafio
à informação: actas. Coimbra: Minerva, 1987.

JORNADAS IBÉRICAS DE FARMÁCIA HOSPITALAR, 3, Coimbra, 1983 –
Jornadas Ibéricas de Farmácia Hospitalar. Coimbra: Direcção de Serviços de
Farmácia Hospitalar da Direcção Geral dos Hospitais, [1985].
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Referências Bibliográficas

MORE, H. D. M. ; HOLT, W. V. ; MACE, G. M., ed. lit. –
Biotechnology and the conservation of genetic diversity : the
proceedings of a symposium held at the Zoological Society of
London. Oxford: Clarendon Press, 1992. ISBN 0-19-854030-2.

Conferências Com Editores Literários
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Referências Bibliográficas

A referência bibliográfica destes documentos deve elaborar-se
consoante se trate de um documento publicado em forma de
monografia, ou se trate de um documento publicado em
Diário da República.

Fontes legislativas e judiciais

SANTOS, António Sá; BICAS, Maria Margarida Meira (comp.) –
Legislação aplicada às bibliotecas, arquivos e documentação.
Lisboa: Vislis, 1999. ISBN 972-15-1045-1
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Referências Bibliográficas

Decreto-lei – Indicação do Diário da República. Nº do Diário 
(Data de publicação do Diário), páginas

Fontes legislativas e judiciais

Decreto-Lei nº 57/2004. D.R. I Série A. 67 (2004-03-19) p. 1483-
1497

UNIÃO EUROPEIA - Directiva nº 91/250/CEE DO Conselho, de
14 de Maio de 1991 relativa à protecção jurídica dos
programas de computador. Jornal Oficial L 122, 17 Maio.

II PLANO de fomento (1959-1964): proposta de lei e projecto do 
II Plano. Lisboa: Imprensa Nacional, 1959, vol. 1
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Referências Bibliográficas

Papas

Os elementos que constam da entrada são o nome da Igreja, 
indicação do cargo, data(s) e nome entre parênteses.

•Ex.: IGREJA CATÓLICA. Papa, 1978-2005 (João Paulo II) - Fides 

et Ratio. 1998.

Bispos, Cardeais, etc.

•Os elementos que constam da entrada são o local, cargo, 
data(s) e nome entre parênteses.

•Ex.: PORTO. Bispo, 1982- (Júlio Tavares Rebimbas)

Autores com cargos religiosos
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Referências Bibliográficas

Presidentes da República, Ministros, etc.

•Os elementos que constam da entrada são: nome do país ou
localidade, cargo, data(s) e nome entre parênteses.

•Ex.: FRANÇA. Presidente da República, 1958-1968 (Charles De
Gaulle) – Título. Local: editora, ano.

•PORTUGAL. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
(Mariano Gago) – A ciência em Portugal. Lisboa: MCTES, 2008.

Autores com cargos oficiais
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Referências Bibliográficas

•O nome de colectividade, quando autora, transcreve-se tal como
aparece na fonte

•Quando é subordinada a uma outra colectividade, o(s) nome(s)
da(s) colectividade(s) subordinante(s) deve(m) ser referido(s) em
primeiro lugar. Ministérios, órgãos legislativos, judiciais,
administrativos, civis ou religiosos ficam subordinados à circunscrição
a que dizem respeito.

•INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA, Escola Superior de
Contabilidade, Administração e Turismo - …

•MIRANDELA. Câmara Municipal - …

•PORTUGAL. Laboratório Nacional de Engenharia Civil - …

Colectividade Instituição
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Referências Bibliográficas

Sigla e nº da norma. Ano, Área – Título: complemento do
título. Local de publicação: Editor. Descrição física.

Normas

NP 405-1. 1994, Informação e Documentação - Referências
bibliográficas: documentos impressos. [Lisboa]: IPQ. 49 p.
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Referências Bibliográficas

APELIDO, primeiros nomes – Título [Designação do material]:
complemento do título. Local de publicação: Editor. Descrição
física.

Cartazes, gravuras, etc.

NEGREIROS, Almada - Nós queremos um Estado forte [Documento icónico]:
votai a nova Constituição. [Lisboa: s.n., 1933] (Lisboa: Lith. de Portugal). 1
cartaz : color.; 117x91 cm

GUIMARÃES, José de - La tentation. [Balaia: Club
Méditerranée], 1987. 1 gravura : serigrafia, color.
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Fontes não impressas (NP 405-2)

• Materiais não livro

• Registo vídeo: cassete vídeo

Referências Bibliográficas

APELIDO, primeiros nomes - Título. Edição. Local de publicação:
Editor, Ano de publicação. Designação específica do material
Extensão.

RODRIGUEZ DE LA FUENTE, Felix - Tesouros da fauna ibérica.
Aveiro: Univisão, 1991. 1 cassete vídeo (VHS) (60 min)
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Fontes não impressas (NP 405-2)

• Materiais não livro

• Disco compacto (CD-ROM)

Referências Bibliográficas

APELIDO, primeiros nomes – Título. Local de edição: Editor,
Ano. Descrição física. [Designação do material].

RODRIGUEZ DE LA FUENTE, Felix - Tesouros da fauna ibérica.
Aveiro: Univisão, 1991. 1 CD-ROOM.

PONTES, Dulce - Lágrimas. Lisboa: Movieplay, 1993. 1 disco
(CD). Faixa 3.
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Referências Bibliográficas

Clarisse do Céu Pais

APELIDO, primeiros nomes – Título [Designação do material]:
complemento de título. Escala. Ano. Descrição física.
Acessibilidade (muito importante)

PAIS, Clarisse do Céu - Guia Para Elaboração de Citações e
Referências Bibliográficas Segundo as Normas Portuguesas.
60 slides. Disponível na Biblioteca da Escola Superior Agrária,
Bragança, Portugal

Documentos não publicados - (NP 405-3)

Documento frequentemente de tiragem reduzida que não foi 
integrado num circuito formal de distribuição.
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Fontes não impressas (NP 405-3)

• Materiais não livro

• Materiais cartográficos (mapas)

Referências Bibliográficas

APELIDO, primeiros nomes – Título [Designação do material]: complemento
de título. Escala. Ano. Descrição física. Acessibilidade (muito importante)

ALBUQUERQUE, J. de Pina Manique – Regiões naturais [Material
cartográfico]: caracterização eco-fisionómica. Escala 1:1000000. 1 mapa:
color.; 72x51 cm. Acessível na Biblioteca da Escola Superior Agrária,
Bragança, Portugal. P01-7327.

PLANTA Geral do Hospital de Lamego. Escala 1:2000. [1892?]. 1 planta.
Acessível na Biblioteca Central da Faculdade de Medicina, Coimbra,

Portugal. APH-3-1.
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Fontes electrónicas (NP 405-4)

Nos últimos anos, verificou-se um aumento significativo
na quantidade de documentos em formato electrónico,
sobretudo no decurso da utilização da Internet pelos
investigadores.

Consequentemente, aumentou a necessidade de os
utilizadores saberem como referenciar estes
documentos.

Referências Bibliográficas
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Fontes electrónicas

• Monografias

Referências Bibliográficas

APELIDO, primeiros nomes – Título. Tipo de suporte [entre parêntesis
rectos]. Edição. Local de publicação: Editor, Ano de publicação, Data de
actualização ou revisão. Data de consulta [entre parêntesis rectos].
Disponibilidade e acesso. ISBN.

OLSON, Nancy B., Ed. - Cataloging internet resources: a manual and
practical guide. [Em linha]. Dublin: OCLC, 1995. [Consult. 27 Fev. 2009].
Disponível em WWW: <URL:
http://www.oclc.org/support/documentation/worldcat/cataloging/electroni
cresources/default.htm .>
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Fontes electrónicas

• Bases de Dados

Referências Bibliográficas

Nome da Instituição – Título. [Tipo de suporte]. Local de publicação: Editor,
Ano de publicação, Data de actualização ou revisão. [Data de consulta].
Disponibilidade e acesso.

PORTUGAL. Biblioteca Nacional - Porbase. [Em linha]. Lisboa: BN, 1988- .
[Consult. 27 Fev. 2009]. Disponível em WWW: <URL:

http://porbase.bnportugal.pt/#focus >

GELMAN, C. R.; RUMACK, B. H.; SAYRE, ed. lit. – Drugdex system [CD-ROM].
Englewood: Micromedex, 1997.

http://porbase.bnportugal.pt/
http://porbase.bnportugal.pt/
http://porbase.bnportugal.pt/
http://porbase.bnportugal.pt/
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Fontes electrónicas

• Programas

Referências Bibliográficas

Nome da Instituição - Título. [Tipo de suporte]. Local de publicação: Editor,
Ano de publicação, Data de actualização ou revisão. [Data de consulta].
Disponibilidade e acesso.

NETSCAPE COMMUNICATIONS CORPORATION – Netscape
navigator [Em linha]. Version 9.0.0.6. [S.l.]: CNET, 2009.
[Consult. 02 Mar. 2009]. Disponível em WWW: <URL:
http://www.cnet.com/topic/netscape-communications-
corp.html >.

http://www.cnet.com/topic/netscape-communications-corp.html
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Fontes electrónicas

• Partes de Monografias

Referências Bibliográficas

GUSMÃO, Luiz Carlos Buarque de – Anatomia arterial e venosa aplicada. In
PITTA, Guilherme Benjamin Brandão, CASTRO, Aldemar Araújo, Burihan, Emil,
ed. - Angiologia e cirurgia vascular. [Em linha]. Maceió: UNCISAL-ECMALC,
2003. [Consult. 03 Mar. 2009]. Disponível em WWW: <URL:
http://www.lava.med.br/livro/pdf/luiz_anatomia.PDF .> ISBN 85-60111-00-X

APELIDO, Nome (autor do capítulo) – Título do capítulo. In APELIDO, Nome –
Título da obra. [Tipo de suporte]. Local de publicação: Editor, Ano de
publicação, Data de actualização ou revisão. [Data de consulta].
Disponibilidade e acesso. ISBN.

http://www.lava.med.br/livro/pdf/luiz_anatomia.PDF
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Fontes electrónicas

• Publicações em série na sua totalidade

Referências Bibliográficas

Título da publicação em série. [Tipo de suporte]. Local de publicação: Editor,
Ano de publicação. Disponibilidade e acesso. ISSN.

Acta Biomaterialia [Em linha]. [S.l.]: Elsevier, 2005- . [Consult. 03 Mar. 2009]. 

Disponível em http://www.sciencedirect.com/science/journal/17427061 . ISSN 
1742-7061

http://www.sciencedirect.com/science/journal/17427061
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Fontes electrónicas

• Artigos em Publicações em série

Referências Bibliográficas

APELIDO, primeiros nomes – Título. Título da publicação em série. [Tipo de
suporte]. Volume, Número (Ano de publicação), Páginas. Data de actualização

ou revisão. [Data de consulta]. Disponibilidade e acesso. ISSN.

BARTON, M. ; WALKER J. - Building a business plan for DSpace, MIT Libraries
digital institutional repository. Journal of Digital Information [Em linha]. 4:2
(2004). 10 p. [Consult. 27 Fev. 2009]. Disponível em WWW: <URL:

http://journals.tdl.org/jodi/article/view/99/98 . ISSN 1368-7506.

http://journals.tdl.org/jodi/article/view/99/98
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Acta Biomaterialia [Em linha]. [S.l.]: Elsevier, 2005- . [Consult. 03 Mar. 2009]. 
Disponível em http://www.sciencedirect.com/science/journal/17427061 . ISSN 
1742-7061 
ALBUQUERQUE, J. de Pina Manique – Regiões naturais [Material cartográfico]: 
caracterização eco-fisionómica. Escala 1:1000000. 1 mapa: color.; 72x51 cm. 
Acessível na Biblioteca da Escola Superior Agrária, Bragança, Portugal. P01-7327.
BARTON, M. ; WALKER J. - Building a business plan for DSpace, MIT Libraries digital 
institutional repository. Journal of Digital Information [Em linha]. 4:2 (2004). 10 p. 
[Consult. 27 Fev. 2009]. Disponível em WWW: <URL: 
http://journals.tdl.org/jodi/article/view/99/98 . ISSN 1368-7506.
CAMÕES, Luís de - Os Lusíadas. Lisboa: Rei dos Livros, 2002. ISBN 972-51-0186-3. 
FAVARGER, C. (1980a) – Un exemple de variation cytogéographic: la complexe de 
l’Erysinum grandiflorum-sylvestre. An Inst. Bot. Cavanilles. 35 (1980) 361-393.
FAVARGER, C. (1980b) – Le nombre chromossomique de populations alticoles 
d’Erysimum des Picos de Europa. Bull. Soc. Neuchateloise Sci. Nat. 100 (1980) 93-
105.

Acta Biomaterialia [Em linha]. [S.l.]: Elsevier, 2005- . [Consult. 03 Mar. 2009]. 
Disponível em http://www.sciencedirect.com/science/journal/17427061 . ISSN 
1742-7061

ALBUQUERQUE, J. de Pina Manique – Regiões naturais [Material cartográfico]: 
caracterização eco-fisionómica. Escala 1:1000000. 1 mapa: color.; 72x51 cm. 
Acessível na Biblioteca da Escola Superior Agrária, Bragança, Portugal. P01-7327.

BARTON, M. ; WALKER J. - Building a business plan for DSpace, MIT Libraries digital 
institutional repository. Journal of Digital Information [Em linha]. 4:2 (2004). 10 p. 
[Consult. 27 Fev. 2009]. Disponível em WWW: <URL: 
http://journals.tdl.org/jodi/article/view/99/98 . ISSN 1368-7506.

CAMÕES, Luís de - Os Lusíadas. Lisboa: Rei dos Livros, 2002. ISBN 972-51-0186-3. 
FAVARGER, C. (1980a) – Un exemple de variation cytogéographic: la complexe de 
l’Erysinum grandiflorum-sylvestre. An Inst. Bot. Cavanilles. 35 (1980) 361-393.

FAVARGER, C. (1980b) – Le nombre chromossomique de populations alticoles 
d’Erysimum des Picos de Europa. Bull. Soc. Neuchateloise Sci. Nat. 100 (1980) 93-
105.
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MESMO AUTOR (não é normativo)

COELHO, Jacinto do Prado – Bocage, pintor do invisível. Lisboa: 
Academia de Ciências de Lisboa, 1966.
___Garrett prosador. Rev. Fac. Letras de Lisboa. 2ª Série. ISSN 
0870-6636. 21:1 (1955) 35-49.
___A poesia ultra-romântica. Lisboa: Clássica Editora, 1944.

Aqui as referências ficam alfabetadas por título

Apresentação das Referências Bibliográficas
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1. ALBUQUERQUE, J. de Pina Manique – Regiões naturais [Material 
cartográfico]: caracterização eco-fisionómica. Escala 1:1000000. 1 mapa: 
color.; 72x51 cm. Acessível na Biblioteca da Escola Superior Agrária, 
Bragança, Portugal. P01-7327. 

2. COELHO, Jacinto do Prado – Bocage, pintor do invisível. Lisboa: Academia 
de Ciências de Lisboa, 1966

3. BARTON, M. ; WALKER J. - Building a business plan for DSpace, MIT 
Libraries digital institutional repository. Journal of Digital Information [Em 
linha]. 4:2 (2004). 10 p. [Consult. 27 Fev. 2009]. Disponível em WWW: 
<URL: http://journals.tdl.org/jodi/article/view/99/98 . ISSN 1368-7506. 

4. CAMÕES, Luís de - Os Lusíadas. Lisboa: Rei dos Livros, 2002. ISBN 972-51-
0186-3. 

5. FAVARGER, C. (1980a) – Un exemple de variation cytogéographic: la 
complexe de l’Erysinum grandiflorum-sylvestre. An Inst. Bot. Cavanilles. 
35 (1980) 361-393.

Referências Bibliográficas – Sistema Numérico

http://journals.tdl.org/jodi/article/view/99/98
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…
GOLDSTEIN, D. B. 1984 – The effect of drugs on membrane 

fluidity. Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol. ISSN 0362-1642. 24. p. 
43-64.

…
NENNINI, T. [et.al]. 1984 – Diazepam increases membrane fluidity 

of rat hippocampus synaptosomes. FEBS. Lett. ISSN 0014-
5793. 173. p. 255-258.

…
SEEMAN, P. 1972 – The membrane actions of anesthetics and 

tranquilizers. Pharmacol. Rev. ISSN 0031-6997. 24. p. 583-
655.

Referências Bibliográficas – Autor - Data
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•Existem softwares próprios para fazer citações e

referências bibliográficas: EndNote

•Há software livre disponível na Web

•O Microsoft Word 2007 dá a possibilidade de criar

citações e bibliografias.

Referências Bibliográficas - Software
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Referências Bibliográficas (desta apresentação)

NP 405-1. 1994, Informação e Documentação - Referências
bibliográficas: documentos impressos. [Monte da Caparica]:
IPQ. 49 p.
NP 405-2. 1998, Informação e Documentação - Referências
bibliográficas: Parte 2: Materiais não livro. Monte da Caparica:
IPQ, 27 p.
NP 405-3. 2000, Informação e Documentação - Referências
bibliográficas: Parte 3: Documentos não publicados. Caparica:
IPQ, 15 p.
Np 405-4. 2002, Informação e Documentação - Referências
bibliográficas: Parte 4: Documentos electrónicos. Caparica:
IPQ, 26 p.
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