NP 405

Material Impresso
Livros
APELIDO, Primeiros nomes - Título. Edição. Local de publicação : Editora, Ano de
publicação. ISBN.

De um autor
LOURENÇO, Frederico - Caracteres. Lisboa : Cotovia, 2007. (Livros Cotovia). ISBN
978-972-795-217-5
Até três autores - Dão-se todos.
ABREU, Isaura; SEQUEIRA, Ana Pires; ESCOVAL, Ana - Ideias e histórias :
contributo para uma educação participada. Lisboa : Instituto de Inovação
Educacional, 1990. ISBN 972-9380-05-8
Mais de três autores - Dá-se apenas o nome do 1º autor mencionado seguido de [et al.]
Perkins, George [et al.] The American tradition in literature. 70th ed. New York :
Mcgraw-Hill, 1990. ISBN 0-07-0493421

Capítulos de livro
APELIDO, Primeiros nomes - Título do volume ou parte. In Título da monografia. Edição. Local
de publicação : Editora, Ano de publicação. ISBN. Localização na monografia.
MARTINS, Manuel Frias - O conforto da crítica literária. In Matéria negra: uma
teoria da literatura e da crítica literária. 2ª ed. rev. Lisboa: Cosmos, 1995. ISBN
972-8081-84-7. cap II, p.169-189.
Capítulo de livro (Quando o autor do capítulo é diferente do autor/editor do livro)
APELIDO, Primeiros nomes - Título da contribuição. In Apelido (do autor da monografia),
primeiros nomes - Título da monografia. Edição. Local de publicação : Editora, Ano de
publicação. ISBN. Localização na monografia.
MORTIMORE, Peter - The Vital Hours: Reflecting on Research on Schools and their
Effects. In Hargreaves, Andy; Lieberman, Ann; Fullan, Michael; Hopkins, David, eds. -

International handbook of educational change. Dordrecht [etc.] : Kluwer Academic
Publishers, 1998. ISBN 0-7923-3534-1. p.85-99.

Artigos de Publicações em Série
Artigos de revistas ou jornais
APELIDO, Primeiros nomes - Título do artigo. Título da publicação em série. Local de
publicação. ISSN. Volume, Número (Ano de publicação), Localização na publicação.
REIS, Rogério - Internet: controlo e cidadania. Vértice. Lisboa. ISSN 0042-4447. Nº121
(Jan/Abr. 2005), p.189-197.

Teses, dissertações
APELIDO, Primeiros nomes - Título da tese ou dissertação: complemento de título. Local
de publicação : Editora, Ano de publicação. Notas suplementares.
SILVESTRE, Susana Margarida - Partilhar livros com bebés dos 9 meses aos 3 anos: o
papel das bibliotecas públicas portuguesas no suporte à literacia emergente [Texto
policopiado] Évora : [S.n.], 2008. Dissertação de
mestrado.

Actas de congressos
A ordem e os elementos da referência bibliográfica são os mesmos das monografias.
CONGRESSO NACIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E
DOCUMENTALISTAS, 7, Porto, 2001 - Informação : o desafio do futuro : actas.
Porto : BAD, 2001.

Material Não-Livro
Filmes
APELIDO, Primeiros nomes1- Título. [designação genérica de material]. Responsabilidade
secundária. Local de publicação: editora, ano de publicação. Descrição física. (série). Notas
1 Este tipo de documento raramente tem um responsável principal que possa ser considerado autor.

It's a Wonderful Life. [registo vídeo]. Realização de Frank Capra. Los Angeles: RKO,
1946. 1 cassete vídeo (VHS) (130 min.) : p & b, son.

Disco Compacto (CD)
APELIDO, Primeiros nomes - Título. [designação genérica de material]. Responsabilidade
secundária. Local de publicação: editora, ano de publicação. Descrição física. (série). Notas

PONTES, Dulce - Caminhos [registo sonoro]. Portugal : Movieplay, 1996. - 1 disco
(CD).

Documentos não publicados
AUTOR(ES) - Título. Ano. Acessibilidade (Instituição, Local, País).

UNIVERSIDADE DE ÉVORA. Biblioteca Geral - Regulamento da Biblioteca. 2009.
Acessível na Biblioteca Geral da Universidade, Évora, Portugal.

Documentos electrónicos
Livros electrónicos
APELIDO DO AUTOR, Primeiros nomes - Título do e-book [em linha]. Edição. Local de
Publicação: Editora, ano de publicação. [data de consulta] Disponibilidade e acesso. ISBN.
SHAPIRO, Carl; VARIAN, Hal - Information rules: a strategic guide to the network
economy [em linha]. Harvard: Harvard Business School Press, 1999. [21 Abr. 2009].
Disponível em
WWW:<URL:http://books.google.pt/books?id=aE_J4Iv_PVEC&printsec=frontcover&s
ource=gbs_navlinks_s >. ISBN 087584863X.

Bases de dados
Autor - Nome da base de dados [em linha]. Local de publicação: Editora, data de publicação.
[data de consulta] Nome artigo. Disponibilidade.
U. S. National Library of Medicine- Medline [em linha]. Maryland: NLM, 2009.
[Consult. 21 Abril 2009] Avian influenza. Disponível em WWW: < URL:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=18455796&site=
ehost-live&scope=site >.

Lista de referências bibliográficas
Citações
numéricas
A lista de referências pode ter apresentações diferentes consoante o tipo de citação que
se faz. Se é utilizada uma citação numérica, isso significa que é atribuído um número
único a um documento citado, atribuído por ordem de ocorrência. Assim, as seguintes
citações do mesmo documento têm o mesmo número que a primeira. Por ex.
No texto:
...Segundo Godstein (15) como moduladores de fluidez lipídica, em particular agentes
anestésicos gerais e locais (5 p. 585), benzodiazepinas (8)...

Referências:
...
(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.

Citações em
nota
Os números são inseridos no texto, em expoente ou em parêntesis, e remetem para as
notas. Cada nota tem um número. Esta numeração é sequencial e se o mesmo
documento aparece citado novamente, a nota tem um número diferente.
Primeira citação
Deve incluir o(s) nome(s) do(s) autor(es) e o título completo tais como são dados na
lista de referências bibliográficas seguidos do número ou números de página citados
Ex. Texto:
... Segundo Goldstein (15) como moduladores da fluidez lipídica, em particular, agentes
anestésicos gerais e locais (16), benzodiazepinas (17)...
Citações:
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.

Segunda citação e
seguintes
A segunda citação pode reduzir-se a apelido do(s) autor(es) e uma forma abreviada do
título seguidos do número das páginas citadas.
Ex. (4) ROCHA - Estudos sobre modelos...p. 28.
Se as citações são numerosas segundo a sua ordem de aparecimento no texto, a segunda
citação
e as seguintes podem ser reduzidas ao(s) nome(s) dos autores e ao número da nota
correspondente à primeira citação seguida do ou dos números das páginas citadas,
Ex: Texto
... Segundo Goldstein (15) como moduladores da fluidez lipídica, em particular, agentes
anestésicos gerais e locais (16) benzodiazepinas (17) indutores da diferenciação celular
(18)...
Citação:
(15) GOLDSTEIN, D. B. - The effects of drugs on members 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.
(18) GOLDSTEIN, T. [et.al.] - cit. 15, p. 45.

Citações entre parênteses com autor-datalocalização
Se se tratar de citações feitas apresentadas dentro do próprio texto, entre parênteses,
deve-se dar o nome do autor, o ano de publicação da obra, e se necessário, o(s)
número(s) de página citada(s).
Se o autor faz parte integrante do texto, coloca-se apenas entre parênteses o ano e
número das páginas.
Ex. Texto e Citações
...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)...

Citações de obras não consultadas pelo
autor
Sempre que o extracto ou a obra citados não foram consultados 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) Apud RIVIERE, J. C. - Metodologia de la documentación científica, p. 16
(2) Cit. por FROMM, Erich - Conceito marxista do homem, p. 96.

Documentos do mesmo autor 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...
Referências:
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.

Vários documentos do mesmo
autor
Se a lista das referências bibliográficas, ordenada alfabeticamente pelo apelido do autor
contiver vários documentos do(s) mesmo(s) autor(es), o(s) apelido(s) do autor(es)
pode(m) substituir-se por travessão (-) na segunda referência e seguintes:
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.
Vários locais de publicação
Se o documento indica vários locais de publicação, transcreve-se o que estiver em maior
evidência seguido de [etc.]; caso todos tenham o mesmo relevo tipográfico transcreve-se
apenas o primeiro seguido de [etc.]. Poder-se-ão transcrever até três, no caso de
corresponderem a editores diferentes.
Ex. London [etc.]
London: Pergamon; New York: Marcel Dekker; Madrid: Interamericana

Normas consultadas para elaboração deste guia:
NP 405-1. 1994, Informação e Documentação. Referências bibliográficas:
documentos
impressos. Lisboa: IPQ.
NP 405-2. 1998, Informação e Documentação. Referências bibliográficas: material
não
livro. Lisboa: IPQ.
NP 405-3. 2000, Informação e Documentação. Referências bibliográficas:
documentos não
publicados. Lisboa: IPQ.
NP 405-4. 2002, Informação e Documentação. Referências bibliográficas:
documentos
electrónicos. Lisboa: IPQ.

