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Como Elaborar
Bibliografias



O Que é uma Bibliografia?

Onde posso recolher a informação que preciso?

De que forma devem ser feitas?

Para que servem as Bibliografias? 

Todos os trabalhos académicos ou de investigação pressupõem a pesquisa de 
material bibliográfico e a sua utilização e, por consequência todas as fontes de 
informação consultadas devem ser referenciadas de uma forma normalizada. 
Uma bibliografia é composta por uma lista de referências bibliográficas, 
ordenada segundo um determinado critério e que encerra elementos descritivos 
e identificativos de documentos.

No caso dos livros e das comunicações em conferências a maior parte da 
informação que precisa encontra-se na página de título, que é das primeiras 
páginas desses documentos e que reproduzem toda a informação da capa. No 
caso dos artigos publicados em revistas toda a informação de que necessita 
deverá estar na primeira página. 

Cada tipo de documento exige a recolha e a ordenação, numa sequência pré-
definida, de elementos específicos que permitam a sua localização, de forma 
que ao analisar uma referência bibliográfica se identifique o tipo de documento 
(livro/revista/electrónico, etc.).

É comum cada área científica possuir o seu estilo próprio de apresentar as 
referências bibliográficas. Neste guia serão disponibilizados os conteúdos

·

· 

·

 Para identificar os documentos que foram consultados e a partir dos quais 

foram extraídos conteúdos que são citados no texto que se produziu; 

Para estabelecer uma distinção entre o próprio trabalho e o trabalho publicado 

por outros, demonstrando como o trabalho dos outros contribuiu para o seu 
próprio trabalho; 

 Para especificar a localização precisa dos conteúdos citados nos trabalhos de 

modo a que os leitores possam consultá-los, se assim pretenderem.



Normas e Estilos

Orientações Gerais – Norma NP 405

Em Portugal, o Instituto Português da Qualidade (organismo normalizador 
oficial nacional) publica a Norma Portuguesa 405 - Informação e 
Documentação: Referências Bibliográficas, baseada na normalização 
internacional ISO 690:1987. 
As normas internacionais são elaboradas pela ISO (International 
Standardization Organization), com a aprovação da maioria dos países 
membros desta organização.

Os guias a seguir apresentados referentes à NP 405 (Norma Portuguesa 

sobre referências bibliográficas) e à norma APA (orientações emanadas pela 
American Psychological Association) disponibilizam informação sobre como 
elaborar referências bibliográficas de acordo com estas normas;

Este guia pretende apresentar uma síntese de orientações destas duas 

normas, expondo exemplos para as situações mais comuns;

Recomenda-se a consulta das normas originais, mais completas e 

abrangentes, relativamente às diversas tipologias de documentos.

·

·

· 

 

 

Os elementos primários de uma referência bibliográfica são normalmente os 
mesmos para todos os tipos de documentos e estilos de citação, embora a 
ordem pela qual são apresentados possa variar conforme a norma adotada, 
estes elementos incluem:

A informação é sempre transcrita como se apresenta na publicação;

 Utilização de maiúsculas:

Conforme as regras ortográficas de cada língua;

·

·

 

?

 fundamentais para a elaboração de referências bibliográficas segundo a norma 
portuguesa e as convenções definidas para a norma APA. 



Primeira letra de cada zona;

O apelido do autor e o nome das coletividades devem ser escritos em     
maiúsculas, quando no início da referência bibliográfica;

Iniciais dos títulos das publicações periódicas;

Iniciais dos nomes de coletividades (quando não são entradas principais).

 Quando a responsabilidade da obra for partilhada por três autores devem ser 

todos referenciados;

Quando a responsabilidade for partilhada por quatro ou mais autores, indica-

se apenas o nome do primeiro, seguido da expressão latina [et al.], que 
significa e outros;

 Se o local da edição e/ou a editora não forem mencionados na publicação 

utilizam-se as seguintes expressões latinas: [S. l.] e [s. n.] que significam 
respetivamente, sem lugar e sem nome;

 O título e o complemento de título devem sempre ser destacados (sublinhado, 

a negrito ou em itálico);

As referências bibliográficas devem incluir, também os seguintes elementos;

Local de publicação;

Data de publicação;

Nome da editora;

Volume (se houver);

Páginas da obra ou páginas relativas à publicação referenciada.

 Somente os autores citados no texto devem ser referidos na bibliografia;

 Fornecer a informação mais completa possível relativa a cada referência 

bibliográfica, de modo a que esta possa ser identificada sem dúvidas;

·

· 

·

·

· 

·

·

?

?

?

?

?

?

?

?

?



· 

· 

Respeitar o mesmo estilo de citação em toda a listagem de referências 

bibliográficas;

A lista de referências bibliográficas completa deve ser apresentada no final do 

documento.

Normas NP 405

NP 405 – 1/1994 - Documentos Impressos

Guia para Elaboração de Referências

As normas portuguesas NP 405 correspondem a um sistema de referenciação 
bibliográfica na área da Informação e da Documentação, harmonizado com a 
norma internacional ISO 690. 
Em Portugal as normas nacionais (NP) são elaboradas por comissões técnicas 
de especialistas ligadas ao IPQ (Instituto Português da Qualidade), instituição 
que tem a incumbência de garantir a harmonização e a correspondência com as 
normas internacionais. 

As , ,  são normas na área da informação e 
documentação que definem regras para a normalização das referências 
bibliográficas de todos os tipos de documentos. 

NP 405-1 405-2 405-3 e 405-4

Monografias 

Parte de monografias 

Publicações em série
 

Parte de publicações em série 

Outros tipos de documentos: dissertações, teses, documentos legislativos 
e judiciais 

?

?

?

?

?

 Bibliográficas 



NP 405 – 3/2000 – Documentos Não Publicados

NP 405 – 4/2002 – Documentos Eletrónicos

Aplicação da Norma NP 405 

Monografias, publicações em série

Cartas, ofícios, circulares

Manuscritos, música manuscrita

Materiais cartográficos e materiais não livro

Livro eletrónico ou outro documento monográfico

Revistas eletrónicas

Bases de dados

BBS(s), news groups, listas de discussão e mensagens

Programas de computador
 

Exemplos de Referências Bibliográficas de documentos utilizados com 

mais frequência.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NP 405 – 2/1998 – Materiais Não Livro

Documentos icónicos (cartazes, gravuras, postais, etc.)

Material audiovisual (multimédia, filmes, registos vídeo, sonoros)

Objetos (brinquedos, modelos, etc.)
 

?

?

?



·

· 

· 

 Obra até 3 autores

Exemplo:

Obra com mais de 3 autores

Exemplos:

Obras de autores de língua espanhola

APELIDO, Nome(s); APELIDO, Nome(s); APELIDO, Nome(s) - Título do livro : 
complemento de título. Edição. Local: Editora, Ano. N.º de páginas. (Nome da 
coleção). ISBN.

NEVES, José Soares ; LIMA , Maria João ; BORGES, Vera - Práticas de 
promoção da leitura nos países da OCDE. Lisboa: Gabinete de Estatística e 
Planeamento da Educação. Ministério da Educação, 2007. 230 p. 

APELIDO, Nome(s) [et al.] – Título: complemento de título. Edição. Local: 
Editora, Ano. N.º de páginas. (Nome da coleção). ISBN.

BENAVENTE, Ana [et al.] - A literacia em Portugal: resultados de uma pesquisa 
extensiva e monográfica. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. 429 p. 
ISBN 972-31-0713-9.

APELIDO DO AUTOR, Nome(s) do autor – Título do livro: complemento de

Monografias 

· Obra de um autor 

APELIDO DO AUTOR, Nome(s) do autor – Título do livro: complemento de 
título. Edição. Local: Editora, Ano de publicação. N.º de páginas. (Nome da 
coleção). ISBN.

FURTADO, José Afonso – Os livros e as leituras: novas ecologias da 
informação. 2ª ed. Lisboa: Livros e Leituras, 2000. 474 p. ISBN 972-8483-21-X. 

Exemplo:



título. Edição. Local: Editora, Ano. N.º de páginas. (Nome da coleção). ISBN.

TORRENTE BALLESTER, Gonzalo – As ilhas extraordinárias. 2ª ed. Lisboa: 
Difel, 1994. 143 p. (Literatura estrangeira). ISBN 972-29-0291-1. 

APELIDO DO EDITOR, Nomes(s), ed. lit. - Título do livro: complemento de título. 
Edição. Local: Editora, Ano. N.ºde páginas. (Nome da coleção). ISBN.

CALIXTO, José António, ed. - Bibliotecas para a vida II: Bibliotecas e Leitura. 
Colibri, 2010. 618 p. (Estudos & Colóquios). ISBN 978-972-772-949-4.

Exemplo:

Obras com editores, organizadores, coordenadores, compiladores:

Exemplo:

· 

APELIDO DO AUTOR DA PARTE DO CAPÍTULO, Nome(s) – Título da parte ou 
do capítulo; autor secundário se houver. In APELIDO DO AUTOR DO LIVRO, 
Nome(s) do autor – Título da monografia : complemento de título. Edição. Local  
Editora, Ano. ISBN. Páginas da parte ou capítulo.

CALÇADA, Maria Teresa – Biblioteca. Literacia. Sabedoria. In CALIXTO, José 
António, ed. - Para além da Branca de Neve: bibliotecas, educação e literacia da 
informação. Lisboa: Colibri, 2010. ISBN 978-972-772-948-7. p. 27-37. 

:

Exemplo:

Contribuições em Monografias

Atas de Congressos, Simpósios ou Seminários
 (obra completa)

NOME DO CONGRESSO, SIMPÓSIO OU SEMINÁRIO, dia, local, ano – Título 
do Congresso, Simpósio ou Seminário: complemento de título. Local: Editora, 
Ano.



Obra da Responsabilidade de uma Associação

Publicações em série 

NOME DA INSTITUIÇÃO – Título do livro: complemento de título. Edição. Local: 
Editora, Ano. N.º de páginas. (Nome da coleção). ISBN.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE – O papel da universidade no processo de 
regionalização e de desenvolvimento regional. Faro: Universidade do Algarve, 
1983. 267 p.

Exemplo:

·Artigos de revistas (analíticos)

APELIDO DO AUTOR, Nome(s) – Título do artigo: complemento de título. Título 
da revista: complemento de título. Local: Editora. ISSN. N.º do volume: n.º do 
fascículo (ano de publicação), N.º de páginas.

Comunicações em Congressos / Seminários

APELIDO, Nome(s) – Título da comunicação: complemento de título. In Apelido 
(do responsável), Nome(s) - Título do congresso/seminário. Edição. Local: 
Editora, Ano. N.º de páginas. (Nome da coleção). Notas suplementares. ISBN.

NOVO, Ana - Bibliotecário escolar, biblioteca e sucesso educativo, uma revisão 
da literatura. In Calixto, José António ed. - Ter ou não ter bibliotecário escolar: 
valor e impacto dos recursos humanos nas bibliotecas escolares. Seminário 
Internacional. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007. p. 51-70. ISBN 
978-972-31-1201-6. 

Exemplo:

Exemplo:

CONGRESSO NACIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E 
DOCUMENTALISTAS, 11.º, Lisboa, 2012 – Integração, acesso e valor social. 
Lisboa: BAD, 2012.

 ou Instituição



·

·

 

APELIDO DO AUTOR, Nome(s) - Título do artigo: complemento de título. Autor 
secundário. Título do jornal: complemento de título. ISSN. (Data de publicação) 
N.º de páginas.

FERREIRA, António Mega – Marcel Proust: um romance em forma de vida. 
Público. (01 agost. 2013), p. 28-29.

 

APELIDO, Nome(s) – Título da dissertação: complemento de título. Local. 
Editora: Ano. N.º de páginas. Notas suplementares.

SILVA, Maria Alzira Moreira da - A adaptação das bibliotecas públicas face à 
sociedade actual : o caso de Vila Nova de Gaia. Aveiro: Universidade de Aveiro, 
2007. 145 p. Dissertação de Mestrado.

Artigo em Jornal

Exemplo:

Dissertação de Mestrado

Exemplo:

TÍTULO DA LEI, DECRETO, PORTARIA, CÓDIGO, REGULAMENTO ou 
OUTROS. Título da publicação: complemento de título. N.º de volume ou 
fascículo (data de publicação AA/MM/DD) Páginas.

DECRETO-LEI n.º 195/2012. D.R. I Série. 163 (2012-08-23) 4646-4648. 

Exemplos:

Exemplo:

PEREIRA, Cláudia Sousa - O valor literário e a promoção da leitura. Malasartes: 
Cadernos de Literatura para a Infância e Juventude. Porto: Campo das Letras. 
ISSN 0874-7296. N.º 16 (2008), p. 46-50.

Legislação 



Material Audiovisual (multimédia, filmes, registos
 vídeo, sonoros, cartazes)

APELIDO DO AUTOR, Nome(s) – Título do audiovisual [Designação do tipo de 
material ou suporte]: complemento de título. Autor secundário. Edição. Local: 
Editora, Ano. Designação específica: indicações de cor ou físicas; dimensões + 
Material acompanhante. (Nome da coleção). Notas adicionais. N.º normalizado.

          Cassetes vídeos/DVD/CD

Fanny e Alexandre [Registo vídeo]. Realização de Ingmar Bergmar. Lisboa: 
Costa do Castelo, 1998. 1 cassete vídeo (ca 197 min.): col., son. Maiores de 12 
anos.

As horas [DVD]. Realização de Stephen Daldry. [S.l.]: Miramax, 2002. 2 DVD 
(Sistema PAL) (ca 110 min.):col., son. Maiores de 12 anos.

MOZART, Wolfgang Amadeus - The horn concerts [Registo sonoro]. London: 
Decca, 1994.1 disco ótico (CD áudio) (ca 61 min.).

Exemplos:

?

Cartaz

APELIDO, Nome(s) – Título [Designação genérica do material]: complemento 
de título. Edição. Local: Editora, Ano. Descrição física.

FARO. Museu Municipal – Para Grandes Males Grandes Remédios [Material 
icónico]: a medicina popular no concelho de Faro. Faro: Câmara Municipal, 
2012. 1 cartaz.

Exemplo:

Artigo de revistas online

 APELIDO, Nome(s) – Título do artigo : complemento de título. Título da revista: 
complemento de título [Em linha]. N.º do volume : n.º do fascículo (ano de 
p u b l i c a ç ã o )  P á g i n a s .  [ D a t a  d e  c o n s u l t a ] .  D i s p o n í v e l  e m   
<WWW:URL:http://www....>. ISSN.

?

?

Documentos Eletrónicos



Endereços Web de Organizações (Website)
 
NOME DO RESPONSÁVEL PELO SITE – Título do site: complemento de título 
[Em linha]. Local: nome do autor, data de atualização. [Data de consulta]. 
Disponível em WWW: <URL:http://www....>

PORTUGAL. Ministério da Educação e Ciência. Gabinete da Rede de 
Bibliotecas Escolares. Portal RBE [Em linha]. Lisboa: RBE, atual. 11-07-2013. 
[ C o n s u l t . a 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 ]  D i s p o n í v e l  e m  W W W : < U R L :  
http://www.rbe.mec.pt/np4/973. html>.

Bases de Dados

Autor – Título. [Em linha]. Local: Editor, Data. [Data da consulta.]. Disponível em 
WWW:<URL:http://www....>.

PORTUGAL. Biblioteca Nacional – Porbase [Em linha]. Lisboa: BN, 1988-   
.[Consult. a 17/07/2013]. Atualização diária. Disponível em WWW:< 
http://porbase.bnportugal.pt/>.

Exemplo:

?

?

Exemplo:

Exemplo:

GÓMEZ HERNÁNDEZ, José A. ; BENITO MORALES, Félix - De la información 
de usuarios a la alfabetización informacional. Scire: representación y 
organización del conocimiento [Em linha], Vol. 7, N.º 2 (jul. - dic.2001), p. 53-83. 
[Consult. a 04/12/2011].
Disponível em WWW: <URL:http://ibersid.eu/ojs/índex.php/scire/article/view/1 
1150>.

Tese obtida via base de dados

APELIDO, Nome(s) - Título do da tese: complemento de título [Em linha]. Local: 
Editora, Data. Tese de mestrado/doutoramento. Disponível em 
WWW:URL:http://www...

REBELO, Flávio Luís Morgado - A biblioteca escolar num contexto de um 
sistema integrado de gestão da informação numa escola: uma proposta modelar 
[Em linha]. Lisboa: Universidade Aberta, 2010. Tese de mestrado. 
Disponível no Repositório Aberto da Universidade Aberta em em 
WWW:URL:<http://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/1692/1/Tese%2
0MGIBE_3curso_704450.pdf>.

?



BBS(s), news groups, listas de discussão e mensagens
 
Título [Tipo de suporte]. Local de publicação: editor, data. [Data de consulta]. 
Disponível em WWW:<URL:http://www....>.

BBS Minerva [Em linha].Lisboa: Unidade Minerva, 1997. [Consult. a 28/05/ 
1998]. Disponível em WWW:<URL:http://educom.fct.unl.pt 
5.7.2 - Mensagens electrónicas>.

Exemplo:

?

Mensagens num grupo de discussão

APELIDO DO AUTOR DA MENSAGEM, Nome(s) – Título da mensagem: 
complemento de título. In Título do sistema de mensagens hospedeiro 
[Mensagem em linha]. Local: Editor, Data do envio da mensagem. [Data de 
consulta]. Localização da mensagem no sistema hospedeiro URL:http://.... 
Mensagem disponível em WWW:<URL:http://www....>.

CARDOSO, Fernando – Conferência diplomática da WIPO. In Lista de 
distribuição da BAD [Em linha]. Lisboa: BAD, 15 Abr. 1997. [Consult. a 26/04/ 
1997]. Disponível em WWW: <URL:http://listas.sdum.uminho.pt>.

Exemplo:

?



Bibliografia
CEIA, Carlos - Normas para a presentação de trabalhos científicos. 4ª ed. 
Lisboa: Presença, 2003. 80 p. ISBN 978-972-23-1874-7.

FRADA, João Cúsio - Guia prático para a elaboração e apresentação de 
trabalhos científicos.11ª ed. Lisboa: Cosmos, 2001. 89 p. ISBN 972-762-227-5.

PEREIRA, Alexandra ; POUPA, Carlos - Como escrever uma tese monografia 
ou livro científico usando o Word. 3ª ed. Lisboa: Sílabo, 2006. 260 p. ISBN 97-
618-350-2.

UNIVERSIDADE ABERTA. Serviços de Documentação - Normalização das 
referências bibliográficas de acordo com as NP 405-1, NP 405-2, NP 405-3 e NP 
405-4 [Em linha.]. Lisboa: Universidade Aberta, 2010. [Consult. a 17/07/2013].
Disponível em WWW: http://www.<URL:uab.pt/c/document_library/get_file?
uuid=2b39e495-2c22-4b3a-b2e8-e9eb97f8a255&groupId=10136>.

NP 405-1 - Norma portuguesa para referências bibliográficas: documentos 
impressos. Monte da Caparica: Instituto Português da Qualidade,1994. 46 p.

NP 405-2 - Norma portuguesa para referências bibliográficas: parte 2: materiais 
não livro. Monte da Caparica: Instituto Português da Qualidade, 1998. 27 p. 

NP 405-3 - Norma portuguesa para referências bibliográficas: parte 3: 
documentos não publicados. Monte da Caparica: Instituto Português da 
Qualidade, 2000. 15 p. 

NP 405-4 - Norma portuguesa para referências bibliográficas: parte 4: 
documentos electrónicos. Monte da Caparica: Instituto Português da Qualidade,
2002. 22 p.



Orientações gerais
– Modelo APA



Os elementos primários de uma referência bibliográfica são normalmente os 
mesmos, para todos os tipos de documentos e para todos os estilos de citação, 
embora a ordem pela qual são apresentados possa variar conforme a norma 
adotada. O modelo APA corresponde ao modelo Autor-Data, ou seja, 
sobrenome do autor e o ano de publicação.
Seguem alguns elementos e recomendações na elaboração das referências 
bibliográficas.

 A bibliografia deve sempre ser colocada por ordem alfabética, e seguidamente 

ordenada por ordem cronológica;

O nome do autor, assim como o título devem ser referenciados como aparece 

no documento, respeitando-se as regras de abreviaturas, maiúsculas e 
outras;

Na bibliografia, quando for referida mais do que uma obra do mesmo autor e se 

o ano de publicação for o mesmo, deve-se enumerá-las por ordem alfabética 
do título, acrescentando uma letra minúscula ao ano:

Calixto, J.A. (1996)

Calixto, J.A. (1996a)

Calixto, J.A. (1996b)

 Na bibliografia, ao organizar os trabalhos de um mesmo autor, o mais antigo 

deve ser referenciado em primeiro lugar:

Calixto, J.A. (1996)

Calixto, J.A. (2001)

Calixto, J.A. (2004)

Na bibliografia deve-se citar todos os autores até um máximo de seis. Os 

nomes dos diversos autores são separados por vírgula, sendo o último 
precedido do carácter &; 

·

· 

· 

·

· 

?

?

?

?

?

?



·

· 

· 

· 

·

· 

·

· 

 Quando o n.º de autores for superior a seis, devem-se citar apenas os três 

primeiros, seguidos da expressão latina “et al.”;

A data de publicação coloca-se, entre parênteses, imediatamente a seguir ao 

autor;

Se a data for desconhecida coloca-se a expressão latina (s. d.);

Se o local da publicação não estiver indicado escreve-se a expressão latina 

[s.l.] que significa “sem lugar”;

 Na ausência de indicação no documento do nome da editora deve-se colocar 

[s.n.], abreviatura da expressão latina com o significado de “sem nome”;

Nas referências bibliográficas, os títulos das monografias e das publicações 

em série devem ser destacados a itálico;

 Quando um documento não tem autor ou é desconhecido, a referência 

bibliográfica deve ser feita pelo título do documento;

Sempre que possível deve-se colocar, no final da descrição de cada obra, o 

ISBN (Internacional Standard Book Number) e o ISSN (Internacional 
Standard Serial Number).

A APA é uma norma bibliográfica que corresponde a um sistema de 
referenciação bibliográfica da American Psychological Association (APA) que 
preconiza regras para a apresentação de trabalhos escolares e de investigação 
com um formato normalizado na área das Ciências Sociais.
Esta norma popularizou-se a partir da área da psicologia, mas é atualmente 
adotada por outras áreas de investigação. Este formato encontra-se publicado 
em livro e também resumido na Internet, as referências podem ser consultadas 
na bibliografia.

Guia para Elaboração de Referências Bibliográficas

 – APA



Aplicação da Norma APA 

Exemplos de Referências Bibliográficas de documentos utilizados com 

mais frequência.

Monografias

·

·

·

Obra de um autor 

Exemplo:

Várias obras do mesmo autor

Exemplo:

Obra com dois a seis autores

Exemplo:

APELIDO DO AUTOR, Iniciais do nome. (ano de publicação). Título do livro: 
complemento de título. Local de publicação: Editora.

Furtado, J. A. (2009). Os livros e as leituras: novas ecologias da informação. 
Lisboa: Livros e Leituras. 

 

Calixto, J. A. (1996). A biblioteca escolar e a sociedade de informação. Lisboa: 
Caminho. 

Calixto, J. A. (1996a). O perfil profissional e a educação do bibliotecário escolar. 
Cadernos BAD. Lisboa: Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e 
Documentalistas. N.º 2, p. 91-99.

Calixto, J. A. (2005). As bibliotecas públicas portuguesas, transformações, 
oportunidades e desafios, Páginas a & b. Lisboa. N. º 16, p. 61-88.

 

APELIDO DO AUTOR, Iniciais do nome, & APELIDO DO AUTOR, Iniciais do 
nome. (ano de publicação). Título do livro: complemento de título. Local de 
publicação: Editora.

Neves, J. S., Lima, M. J., & Borges, V. (2007). Práticas de promoção da leitura 
nos países da OCDE. Lisboa: Gabinete de Estatística e Planeamento da 
Educação. Ministério da Educação. 



Benavente, A., Rosa, A., Costa, A. F., & Ávila, P. (1996). A literacia em Portugal: 
resultados de uma pesquisa extensiva e monográfica. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian. 

APELIDO DO AUTOR, Iniciais do nome. (ano de publicação). Título do livro: 
complemento de título. Local de publicação: Editora.

Torrente Ballester, G. (1994). As ilhas extraordinárias. Lisboa: Difel.

 

APELIDO DO AUTOR, Iniciais do nome, & APELIDO DO AUTOR, Iniciais do 
nome (Ed., Coord. ou Org). (ano de publicação). Título do livro: complemento de 
título. Local de publicação: Editora. 

CALIXTO, J. A. (Ed.) (2010). Bibliotecas para a vida II: Bibliotecas e Leitura. 
Lisboa: Colibri. 

·

·

Obras de autores de língua espanhola

Exemplo:

Obras com editores, organizadores, coordenadores, compiladores

Exemplo:

Contribuições em livros, capítulos

APELIDO DO AUTOR, Iniciais do nome. (ano de publicação). Título do capítulo: 
complemento de título. In Nome abreviado e apelido (Ed., Coord. ou Org.), Título 
da obra completa (Ed., vol., pp.). Local de publicação: Editora.

Calçada, M. T. (2010). Biblioteca. Literacia. Sabedoria. In J. A. Calixto (Ed.), 
Para além da Branca de Neve: bibliotecas, educação e literacia da informação. 
Lisboa: Colibri, (pp. 27-37.). 

Torres, C. (1993). O Garb-Al-Andaluz. In J. Mattoso (Coord.), História de 
Portugal: antes de Portugal (vol. 1, pp.361-437). Lisboa: Estampa.

Exemplo:



Comunicação em Congressos / Seminários

Artigo num livro de atas num congresso

Atas de Congresso, Simpósio ou Seminário 

APELIDO DO AUTOR, Iniciais do nome. (Ano, mês). Título da comunicação: 
complemento de título. Apresentada em Título da conferência/seminário, Local.

Novo, A. (2007). Bibliotecário escolar, biblioteca e sucesso educativo: uma 
revisão da literatura. Comunicação apresentada no Seminário Internacional Ter 
ou não ter Bibliotecário Escolar: valor e impacto dos recursos humanos nas 
bibliotecas escolares. Lisboa. 

Exemplo:

APELIDO DO AUTOR, Iniciais do nome. (Ano, mês). Título do artigo: 
complemento de título. In Nome abreviado e apelido (Ed., Coord. ou Org.), Título 
do livro de Atas, Local, data da conferência (Páginas). Local de publicação: 
Organização que publica o livro de Atas. 

RAMINHOS, Nádia. (2012, out.). Estudo do impacto do Projecto Infoliteracia da 
RBMO nas competências de informação dos formandos. In Associação 
Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (Org.), Atas do 11.º 
Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2012 (pp. 123-128). Lisboa: BAD.

Exemplo:

APELIDO DO AUTOR, Iniciais do nome. (Ano). Título do congresso, simpósio 
ou seminário (páginas). Local: Editora.

Calixto, J. A. (Ed.). (2007). Seminário Internacional Ter ou não ter Bibliotecário 
Escolar: valor e impacto dos recursos humanos nas bibliotecas escolares.
( pp.141 ) Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

Exemplo:



Publicações em série/periódicos 

·

·

Nota:

 

APELIDO DO AUTOR, Iniciais do nome. (Ano). Título do artigo: complemento de 
título. Título da revista: complemento de título. Volume (número), n.º de páginas.

Pereira, C. S. (2008). O valor literário e a promoção da leitura. Malasartes: 
Cadernos de Literatura para a Infância e Juventude. N.º 16, 46-50.

APELIDO DO AUTOR, Iniciais do nome. (Ano, mês, dia). Título do artigo: 
complemento de título. Título do periódico, Volume (número), primeira página - 
última página.

Ferreira, A. M. (2013, agosto., 01). Marcel Proust: um romance em forma de 
vida. Público, pp. 28-29.

Nos jornais e revistas de âmbito geral utiliza-se a abreviatura “pp.”, caso sejam 
de âmbito científico coloca-se apenas os números das páginas, inicial e final, 
separados por hífen.

Artigos de revistas (analíticos)

Exemplo:

Artigo em Jornal

Exemplo:

Obra da Responsabilidade de uma Associação ou 

NOME DA INSTITUIÇÃO. (ano de publicação). Título do livro: complemento de 
título. (N.º da Edição). Local de publicação: Editora.

Universidade do Algarve. (1983). O papel da universidade no processo de 
regionalização e de desenvolvimento regional. Faro: Universidade do Algarve.

Exemplo:

Instituição 



Material Audiovisual (multimédia, filmes, registos

APELIDO DO AUTOR, Iniciais do nome (função do responsável principal). 
(Ano). Título [Tipo de material ou suporte]. Local de realização: distribuidor.

Bergman, I. (realizador). (1998). Fanny e Alexandre [Registo vídeo]. Lisboa: 
Costa do Castelo.

Daldry, S. (realizador). (2002). As horas [DVD]. [S.l.] : Miramax.

Mozart, W. (1994). The horn concerts [Registo sonoro]. London : Decca.

Exemplos:

Cassetes vídeos / DVD· 

Teses, Dissertações 

APELIDO DO AUTOR, Iniciais do nome. (Ano). Título da prova /tese/dissertação 
(Tipo de documento não editado). Nome da instituição, Local.

Silva, M. A. M. da (2007). A adaptação das bibliotecas públicas face à sociedade 
actual: o caso de Vila Nova de Gaia (Dissertação de Mestrado não editada). 
Universidade de Aveiro, Aveiro.

Exemplo:

Legislação 

Título do Diploma (Lei, Decreto, Portaria, Código, Regulamento, Norma ou 
Outros). Título da publicação. Local: Entidade responsável.

Decreto – Lei n.º 195/2012 de 23 de Agosto. Diário da República n.º163/2012 – I 
Série. Lisboa: Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento 
do Território.

Exemplo:

vídeo, sonoros, cartazes)



· Cartaz

Exemplo:

Faro. Museu Municipal (comissário). (2012). Para Grandes Males Grandes 
Remédios [Material icónico]: a medicina popular no concelho de Faro. Faro: 
Câmara Municipal.

·

· 

· 

Artigo de revistas online

Exemplo:

Tese obtida via base de dados

Exemplo :

Endereços Web de Organizações (Website)

APELIDO DO AUTOR, Iniciais do nome. (Ano). Título do artigo: complemento de 
título. Título da revista: complemento de título, Volume (número), páginas. Data 
de acesso. URL.

Gómez Hernández, J. A., & Benito Morales, F. (2001). De la información de 
usuarios a la alfabetización informacional: propuestas para enseñar las 
habilidades de información. Scire: representación y organización del 
conocimiento, 7(2), 53-83. Consultado em 04 dez. 2011. Disponível em 
http://ibersid.eu/ojs/índex.php/scire/article/view/1150

APELIDO DO AUTOR, Iniciais do nome. (Ano). Título do da tese (Tese de 
mestrado ou doutoramento). Disponível em URL

Rebelo, F. L.M. (2010). A biblioteca escolar num contexto de um sistema 
integrado de gestão da informação numa escola: uma proposta modelar (Tese 
de mestrado). Disponível no Repositório Aberto da Universidade Aberta em 
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/1692/1/Tese%20MGIBE_3c
urso_704450.pdf

Nome da entidade responsável pelo site. (Ano). Título do site. Data de acesso. 
URL.

Documentos Eletrónicos



·Mensagem de Blog

Exemplo:

APELIDO DO AUTOR, Iniciais do nome. (Ano, mês dia). Título [mensagem 
eletrónica de mailing blog]. Disponível em URL.

Silva, J. M. (2013, Junho 11). Uma ponte no Bósforo [mensagem eletrónica de 
blog]
Disponível em http://bibliotecariodebabel.com/criticas/uma-ponte-no-bosforo/

·Mensagens num grupo de discussão

Exemplo:

APELIDO DO AUTOR, Iniciais do nome. (Ano, mês dia). Título [mensagem 
eletrónica de mailing list]. Disponível em URL.

Cardoso, F. (1997, Abril 15). Conferência diplomática da WIPO [Mensagem 
e l e t r ó n i c a  d e  m a i l i n g  l i s t ] .  D i s p o n í v e l  e m  W W W :  
URL:http://listas.sdum.uminho.pt

Exemplo:

Portugal. Ministério da Educação e Ciência. Gabinete da Rede Bibliotecas 
Escolares. (2013). Portal RBE. Consultado em 05 de agost. 2013. Disponível em 
http://www.rbe.mec.pt/np4/973. html
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