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REFERÊNCIAS E CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS
(de acordo com um desdobrável da Escola Pe Alberto Neto)

Quando fazes um trabalho em que tens de consultar diferentes
documentos, é essencial identificares esses documentos, normalmente
acrescentando ao trabalho um capítulo com a Bibliografia. Outras vezes, o teu
trabalho inclui a transcrição de textos escritos por outras pessoas, e nesse caso
também deves identificar o autor e a obra de onde retiraste o excerto. Isso pode
ser feito colocando a citação entre aspas e identificando o autor e a obra numa
nora de rodapé. Ora escrever correctamente uma bibliografia obedece a
determinadas normas e critérios. É isso que vais aprender com este guia.
Existem Normas Portuguesas para a elaboração de referências
bibliográficas, embora se possam seguir diferentes estilos na forma como os
diferentes elementos são apresentados. Cumprir estas normas significa
uniformidade e uma maior facilidade de compreensão do que é referenciado.
Os elementos a considerar numa referência bibliográfica são normalmente
os mesmos para todos os tipos de documentação e para todos os estilos de citação,
embora a ordem pela qual são apresentados possa variar conforme o estilo
adoptado.
Estes elementos incluem:
Nome do autor;
Título;
Nº da edição;
Local da publicação;
Editora;
Data da publicação;
Volume;
ISBN;
Páginas da obra ou páginas relativas à publicação referenciada;
Vamos ver agora alguns exemplos:
Livros de um só autor
AUTOR (APELIDO, Nome)- Título do livro (a destacado). Nº da edição
(excepto de for a 1ª, que não se menciona). Local de edição: Editor,
ano de edição. ISBN
Exemplo:
CAMÔES, Luís de – Os Lusíadas. 1ª ed.. Lisboa: rei dos Livros, 2002. ISBN
972-51-0186-3

Livro de vários autores:
Quando existir mais do que um autor, devem ser colocados os nomes
de todos os autores na lista de referências bibliográficas. No texto,
quando existirem dois autores, colocar o último nome de ambos
separados por e mas, se existirem mais do que dois autores, colocar
apenas o nome do primeiro autor, seguido de et al. (que significa “e
colaboradores”).
Exemplos:
CUNHA, C. e CINTRA, L. – Breve gramática do Português contemporâneo.
9ª edição, Lisboa: Edições João Sá da Costa, 1996
MARQUES, Adhemar et al. – História contemporânea através de textos,
10ª edição, São Paulo: Contexto, 2004
Autor Colectividade
Quando o autor duma obra é uma colectividade (instituição) o seu nome
escreve-se como aparece na fonte. Quando o autor duma obra é uma
instituição subordinada (Ministério, Direcção Geral) sem autonomia
administrativa, o seu nome inscreve-se depois da circunscrição
territorial.
Exemplos:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – Censos 2001. Lisboa: INE,
2003. ISBN 972-673-602-1
PORTUGAL, Ministério da Saúde: Direcção – Geral da Saúde –
Volumes ou partes de livros
AUTOR (APELIDO, Nome) – Título do volume ou parte. In Apelido,
primeiros nomes (do autor da monografia) - “Título da monografia (a
destacado)”. Nº da edição (excepto se for a 1ª, que não se menciona).
Local de publicação: Editor, Ano de publicação. ISBN. Localização na
monografia.
Exemplo:
TOLKIEN, J. R. R. – A irmandade do anel. In “O senhor dos anéis”. 13ª ed.
Mem Martins: Europa América, 2002. ISBN 972-1-04102-5vol. 1.
Contribuições em livros (capítulo com autoria própria)
AUTOR (APELIDO, Nome) – Título do livro. Nº da edição (excepto se for a
1ª, que não se menciona). Local de edição: editor, ano de edição. Págs em que
se encontra o capítulo. ISBN.
Ou
AUTOR do capítulo (APELIDO, nome) – Título do capítulo. AUTOR da obra
(APELIDO, Nome) – Título do livro. Nº da edição (excepto se for a 1ª, que

não se menciona). Local de edição: Editor, ano de edição. Págs. Em que se
encontra o capítulo. ISBN.
Exemplos:
SILVA, Augusto Santos e PINTO, José Madureira – Metedologia das
ciências sociais. Porto: Ed. Afrontamento, 1986. p. 216 – 249.
Jesuíno, Jorge Correia – O método experimental nas ciências sociais. In
SLIVA, Augusto Santos; PINTO, José Madureira – Metodologia das Ciências
Sociais. Porto: Ed. Afrontamento, 1986. p. 216 – 249.
Artigos de revistas, jornais, etc.
AUTOR (APELIDO, Nome) – Título do artigo. Nome da revista
(sublinhado). Local de edição. ISSN. Vol., nº. (data de publicação). Págs.
Em que se encontra o artigo.
Exemplo:
FIGUEIREDO, M. O. – Factores de estabilidade estrutural associados ao
arranjo dos catiões nas estruturas dos compostos iónicos. Revista Portuguesa de
Química. Lisboa. ISSN 0035-0419. Vol. 23, nº 4 (1981), p. 250-256.
Teses, dissertações e outras provas académicas
AUTOR (APELIDO, Nome) – Título da tese. Local de edição: Entidade
onde foi apresentada, ano. Tese de mestrado.
Exemplo:
ALMEIDA, Alexandre Monteiro – O pensamento pedagógico de Serras e
Silva. Braga: Universidade do Minho, 2002. Tese de Mestrado.
Actas de congressos
NOME DO CONGRESSO/ JORNADAS/ ENCONTRO, Nº, edição, local
onde se realizou, ano - Título
Exemplo:
CONGRESSO NACIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E
DOCUMENTALISTAS, 2, Coimbra, 1987 – A integração europeia: um desafio à
informação: actas. Coimbra: Minerva,1987.
Documentos legislativos (leis, decretos, portarias, despachos)
TIPO DE DOCUMENTO e Nº. Nome da publicação. Nº da publicação
(data de publicação) págs. em que se encontra.
Exemplo:
DECRETO_LEI nº 192/89. D.R.I Série. 131 (89-06-08) 2254-2257

Filmes, documentários, etc. em vídeo
AUTOR (APELIDO, Nome) – Título. Edição. Local de publicação: editor,
Ano de publicação. Designação específica do material. Extensão.
Exemplo:
SALLES, Walter – Diários de Che Guevara. Lisboa: Lusomundo, 2004. DVD.
121 min.
Documentos electrónicos
AUTOR (APELIDO, Nome) – 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.
Exemplo:
HARNACK, Andrew, KLEPPINGER, EUGENE, - Online! A reference Guide to
Using and Citing Internet Sources. [em linha]. 2003 [Consult. 11 de Março de
2005]. Disponível em: http:// www. Bedfordstmartins.com/online/index.html

ESPECIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DAS REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS (ELEMENTOS E CASOS MAIS COMUNS)
AUTORES
Autor desconhecido: o título figura como primeiro elemento da referência e
é escrito em letras maiúsculas.
EDITOR
Desconhecido: utiliza-se a expressão latina “sine nomine” abreviada e entre
parêntesis rectos [s. n.]
LOCAL DE EDIÇÃO
Desconhecido: utiliza-se a expressão latina “sine loco” abreviada e entre
parêntesis rectos [s. l.]
DATA DE EDIÇÃO
Desconhecida: utiliza-se a expressão abreviada [s. d]
Quando numa mesma obra forem omissos vários dos elementos
anteriormente referidos, faz-se a sua referência dentro dum único parêntesis.

