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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS – LIVROS, PERIÓDICOS, CD, DVD, etc. 

 

 

 Inverter os nomes de todos os autores em cada referência, colocando o último nome 

(apelido) em primeiro lugar e usar as iniciais dos restantes nomes. 

 

 A listagem deve ser apresentada por ordem alfabética dos apelidos dos autores. 

 

 Quando existir mais do que um autor, usar e, antes do nome do último autor ou colocar apenas 

et al. significa “e outros”), se forem muitos. 

 

 Colocar a data da publicação entre parêntesis imediatamente após o(s) nome(s) do(s) 

autores ou (s.d.), isto é “sem data”. 

 

 Obras do mesmo autor, enumeram-se por ordem da data da publicação (da mais antiga à 

mais recente).  

 

 Colocar o título do livro ou do artigo imediatamente após o ano da publicação. 

 

 Utilizar itálico em todos os títulos ou subtítulos (se existirem). 

 

 Utilizar letra maiúscula apenas na 1ª letra do título e do subtítulo. 

 

 Em capítulos ou artigos (de livro, revista, etc.) indicar o título seguida de in e do título do livro, 

revista de onde foi retirado. Neste caso, indicar sempre as páginas consultadas. 

 

 Usar p. ou pp. para números de páginas (1ª página – última página).  

 

 

EXEMPLOS: 

 

Documentos inteiros: 

Apelido do autor, Primeira inicial do nome. (ano da publicação). Título do livro (Nº da edição, se for a 

primeira não se coloca nada). Cidade da publicação: Editora. 

 

Capítulos ou artigos: 

Apelido do autor, Primeira inicial do nome. (ano da publicação). Título do capítulo ou artigo, in Título 

do livro. Nº da edição, editora. Cidade da publicação. Páginas consultadas. 

 

LIVRO DE UM SÓ AUTOR: 

Costa, J.(1995). Caracterização e Constituição do Solo (5ª edição). Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian.  
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LIVRO DE VÁRIOS AUTORES: Cunha, C. e Cintra, L. (1996). Breve Gramática do Português 

Contemporâneo (9ª edição). Lisboa: Edições Sá da Costa. 

 

ARTIGO DE REVISTA/JORNAL 

 

Apelido do autor, Primeira inicial (Data da publicação). Título do artigo. Título do periódico, volume: 1ª 

página – última página.  

 

Barringer, F. (1993, 7 de Março). Where many Elderly Live, Signs of the Future. The New York Times, 

p.12-15. 

 

Legislação ou normas : 

Lei nº3/2008 (Estatuto do Aluno) de 18 de Janeiro. Diário da República, nº13 – I Série. Lisboa. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ELECTRÓNICAS 

 

Permitem que o leitor consiga identificar e localizar o local exato da obra referenciada. Para além da 

nformação habitual (autor, título, ano), deve-se fornecer o endereço de URL completo (Uniform 

Resource Locator), bem como a data em que o documento foi consultado. 

 

EXEMPLO: 

Apelido do autor, Primeira inicial do nome. Ano da publicação. Título do artigo. Título do documento. 

Acedido em: dia, mês, ano, de URL: 

 

Livro Verde Para a Sociedade da Informação em Portugal - cap.3. (s.d.). 

Obtido em 5 de Fev. de 2009, de  

http://www.dgidc.minedu.pt/inovbasic/rec/livroverde/capitulo3.htm 

 

 

CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 

 

Curta: 

Entre “aspas” ou em itálico e fonte abreviada mais o ano.  

Exemplo: Fontes (2010) disse… 

Longa: 

Em itálico, num parágrafo destacado do texto 1 cm. Não é necessário aspas, mas para isso têm de 

destacar do vosso texto. 

Por exemplo: 

Sempre que um texto é citado e é muito extenso, por exemplo se tiver mais que 

três linhas e nós acharmos que é importante, devemos destaca-lo do nosso próprio 

texto deste modo. Assim, o leitor percebe logo que é uma citação longa.  

                                                                          Fontes (2010) 

 

http://www.dgidc.minedu.pt/inovbasic/rec/livroverde/capitulo3.htm

