
 

 

 

 

 

As regras para apresentação das referências bibliográficas que se sugerem neste documento são as 

da Norma Portuguesa NP 405. 

 

CITAÇÂO – Forma breve de referência colocada entre parênteses no interior do texto.  

Quando realizamos um trabalho escolar é muito importante identificarmos as obras e autores 

em que nos baseamos e as frases, os dados, as imagens ou a música que usamos e não são 

da nossa autoria. Só desse modo tornamos o nosso trabalho mais rigoroso e credível, pois 

percebe-se que não estamos a copiar ou plagiar indevidamente algo que foi criado por outras 

pessoas. (Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares, 2011) 

 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA - Conjunto de elementos bibliográficos que identificam uma 
publicação ou parte dela. 
 
Estes elementos incluem: 

- nome do autor, 
- título,  
- nº da edição, 
- local da publicação, 
- editora, 
- data da publicação, 
- volume, 
- páginas da obra ou páginas relativas à publicação referenciada. 

  

 

REGISTO da Referência Bibliográfica 

Presta atenção aos sinais de pontuação! 

LIVRO impresso 

Autor(es) 
(APELIDO,Nome) 

Título 
(negrito) 

Nº da 
Edição 

Local de 
publicação 

Editor Ano 
Volume 

(Vol.) 

Páginas  
(p.) 

 
CUNHA,C. e CINTRA,L. - Breve gramática do Português contemporâneo. 9ª edição. 

Lisboa: Edições João Sá da Costa, 1996. p. 72-80. 

 
 
 

 

 

 

CITAÇÕES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Nome:_______________  Nº:____  Ano____ Turma_____  Data: ___/___/__ 

 



 

REVISTA impressa 

Autor(es) 
(APELIDO,Nome) 

Título do 
artigo  

Revista 
(negrito) 

Volume 
(Vol.) 

Número 
(nº) 

(Ano) 
Páginas 

(p.) 

ALMEIDA, Pedro. - Água do Mundo - O Petróleo Transparente. Forun Ambiente. Vol. 2, nº 70 (2001), 
p.34-40. 

 
 

 

INTERNET 
AUTOR(ES) Título [Em linha] 

Local de 
publicação 

Editor  
Data 

[Consult.] 

Endereço 
Disponível em 

 
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>. 

 

 

CD‐ROM e DVD‐ROM 

Autor(es) 
Título 

 [Recurso 

electrónico] 
Edição 

Local de 
publicação 

Editor 
Ano de 

publicação 
 

Designação 
específica 
e extensão 
do material. 

Accenture ‐ Estudo sobre o desenvolvimento da concorrência no mercado postal 

português [Recurso electrónico]. [Lisboa] : ANACOM, 2007. 1 DVD‐ROM. 

 
 

 

BIBLIOGRAFIA — Lista de referências bibliográficas, que deverão ser apresentadas no final do 

trabalho e ordenadas alfabeticamente pelo último apelido do autor. Se o autor não for identificado, o 

título passa a ser o elemento ordenador. 

 

BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO. Área de Recursos Electrónicos e Apoio ao Utilizador. 
A Biblioteca Informa. [Em linha]. Aveiro : SBIDM. [Consult. 28 Jun. 2010] Disponível em 
WWW:<URL:http://www.doc.ua.pt/sbidm/biblioteca/PageImage.aspx?id=8247>. 
 
GABINETE COORDENADOR RBE. Referências e citações bibliográficas. [Em linha]. Lisboa: RBE. 
[Consult. 28 mar. 2013] Disponível em 
http://www.rbe.mec.pt/np4/np4/?newsId=358&fileName=citacoes_ref_bibliograficas.pdf 
 
PARA SABERES MAIS, CONSULTA AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ACIMA INDICADAS… 
 

http://www.rbe.mec.pt/np4/np4/?newsId=358&fileName=citacoes_ref_bibliograficas.pdf

