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REGRAS PARA ELABORAÇÃO DE REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

O QUE É UMA REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA?

Quando fazemos um trabalho escolar, devemos indicar quais as fontes consultadas (livros, jornais, sites

na Net, …), das quais retirámos a informação. Chama-se referência bibliográfica à indicação da fonte. O

conjunto das referências bibliográficas constitui a bibliografia.

COMO FAZER AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS?
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 adotado. 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.

DEVEM SER TIDOS EM CONTA ALGUNS ASPETOS GRÁFICOS:
 Paginar a listagem das fontes bibliográficas, intitulada Bibliografia.

 Iniciar a 1ª linha de cada referência junto à margem esquerda da página, e avançar 3 espaços nas

linhas seguintes.

 A listagem deve ser organizada por ordem alfabética do último nome do primeiro autor.

NOS NOSSOS TRABALHOS VAMOS UTILIZAR A NORMA PORTUGUESA 405 (NP405).

A. LIVROS (TERMO TÉCNICO MONOGRAFIAS)
a. LIVROS DE UM SÓ AUTOR

APELIDO, primeiros nomes - Título (a destacado). Edição. Local de publicação: Editor, Ano de
publicação. ISBN.
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b. LIVROS DE VÁRIOS AUTORES

Quando o documento tem vários autores, até três, todos deverão ser mencionados pela ordem que

aparecem, usando e antes do nome do último autor. Quando a responsabilidade é partilhada por mais

de três autores, só o primeiro ou o que aparece destacado deve ser mencionado, seguido da expressão

"et al." (abreviatura da expressão latina "et alli" que significa "e outros").

B. PUBLICAÇÃO DE UM ORGANISMO COLETIVO:

C. VOLUME OU PARTES DE LIVROS

D. ARTIGOS DE REVISTAS, JORNAIS OU OUTROS PERIÓDICOS

CAMÕES, Luís de - Os Lusíadas. 1.ª ed. Lisboa : Rei dos Livros, 2002. ISBN 972-51-0186-3.

MAGALHÃES, Ana Maria; ALÇADA, Isabel - Uma Visita à Corte de D. Diniz. Lisboa: Edições
Caminho,1988.

Marques, A. et al. - História Contemporânea através de textos. 10ª edição. São Paulo: Contexto,
2003.

Instituição - Título da publicação. Local: Editora, ano de publicação. ISBN

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – Censos 2001. Lisboa: INE, 2003. ISBN 972-673-602-1

APELIDO, primeiros nomes - Título do volume ou parte. In Apelido (do autor da
monografia), primeiros nomes (do autor da monografia) - "Título da monografia (a
destacado)". Edição. Local de publicação: Editor, Ano de publicação. ISBN. Localização na
monografia

TOLKIEN, J. R. R. - A irmandade do anel. In "O senhor dos anéis". 13.ª ed. Mem Martins : Europa-

América, 2002. ISBN 972-1-04102-5. vol. 1.

APELIDO, primeiros nomes - Título do artigo. Título da publicação em série (a destacado).
Local de publicação. ISSN. Volume, Número Ano de publicação (algarismo entre
parêntesis), Localização na publicação.

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, n.º 4 (1981), p. 250-256.
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E. DOCUMENTOS LEGISLATIVOS (LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, DESPACHOS)

F. FILMES, DOCUMENTÁRIOS, ETC. EM CD-ROM OU DVDS

G. Portal/página Web / Documento on-line

TIPO DE DOCUMENTO e Nº. Nome da publicação. Nº da publicação (data de publicação)
págs. em que se encontra.

DECRETO-LEI nº 192/89. D.R I Série. 131 (89-06-08) 2254-2257

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

PINTO, Armando Vieira - Fado . Lisboa : Lusomundo, cop. 1947. 1 cassete vídeo (VHS) (110 min.).

AUTOR(ES) ‐ Título [Em linha]. Local de publicação: Editor. [Consult. Last Update Date].
Disponível em WWW: <URL>.

BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO. Área de Recursos Electrónicos e Apoio ao
Utilizador - A Biblioteca Informa. [Em linha]. Aveiro : SBIDM. [Consult. 21 Jun. 2010]
Disponível em WWW:<URL:http://www.doc.ua.pt/sbidm/biblioteca/PageImage.aspx?id=8247>.

rocha magmática. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2011. [Consult. 2011-09-13].
Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/$rocha-magmatica>.


