
 

Normas de 

Referenciação 

Bibliográfica 

d) Ins�tuições como autores  
Ins�tuto Português da Juventude, (1990). Portugal: os 

próximos 20 anos - Valores e Representações sociais 

(2ªed.). Lisboa: Ins�tuto Português da Juventude. 

 

e) Ar�go de jornal 
Frada, J. (1998, Setembro 19). Portugal e o desafio da 

globalização. Expresso, pp. 5-7. 

 

f) Ar�go de enciclopédia com autor 
Almeida, J. (1990). Portugal e o desafio da globalização, 

in Gonçalves, F. (Ed.) (1990). Enciclopédia luso-

americana. (Vol 1, pp.319-327). Lisboa: Edições Europa-

América. 

 

g) Ar�go da World Wide Web (www) 
Saúde, S. (1997). A Ar�culação da Oferta com as neces-

sidades de Formação Profissional, na óp�ca da Gestão 

dos Recursos Humanos. Beja: Escola Superior de Educa-

ção, disponível em URL: <h@p://www.terravista.pt/

IlhadoMel/1155/>, acedido a 17 de outubro de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O presente documento foi adaptado, disponível em: h$p://eseb.e-

learning.ipbeja.pt/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=7558 

>, acedido a 17 de outubro de 2014. 
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Sempre que necessitares de auxílio 

neste âmbito solicita ajuda na tua 

biblioteca 



 
As referências bibliográficas servem para 

iden�ficar as fontes documentais u�lizadas, e/ou cita-

das no trabalho. As referências constam no corpo e no 

final do trabalho. No corpo do trabalho, as referências 

devem ser feitas sempre que forem u�lizadas ideias, 

afirmações ou expressões de outrem, citadas ou não 

completamente. Estas referências são sinté�cas de 

acordo com o sistema autor-data. No final do trabalho, 

o capítulo das Fontes e Referências Bibliográficas com 

a lista ordenada por ordem alfabé�ca de todos os au-

tores/obras consultados, completa os dados iden�fica-

�vos das fontes documentais u�lizadas. 

 

 

As referências bibliográficas no corpo 

do trabalho 
 

Referência a ideias de outro(s) autor(es) 
 

No corpo do trabalho, o uso das ideias de outro(s) 

autor(es) deve ser sempre iden�ficado, através da indicação 

do sobrenome do autor e do ano de publicação da obra, 

nesta ordem: (Silva, 2004). 

 

Referência textual ao trabalho de outro(s) 

autor(es) - citação 
 

Sempre que u�lizadas as palavras textuais do(s) 

autor(es), deve constar o sobrenome do autor, o ano de 

publicação e o número(s) da(s) página(s) de onde as 

mesmas foram extraídas antecedido por dois pontos: 

(Silva, 2004: 45-46). A citação aparece sinalizada en-

tre “aspas” ou em es�lo itálico. 

A forma de apresentação das referências bi-

bliográficas varia em função do número de autores da 

obra, ar�go ou publicação que está a ser referenciado. 

Assim, e de acordo com as normas da APA – American 

Psychological Associa�on: 

a) Autor único 
- Referência para iden�ficação de autor sem citação: 

(Azevedo, 1996) 

- Referência para iden�ficação de autor com citação: 

(Azevedo, 1996:54) 

 

b) Dois ou mais autores 
- Referência para iden�ficação dos autores sem citação: 

(Azevedo, Campos e Machado, 1996) 

- Referência para iden�ficação dos autores com citação: 

(Azevedo, Campos e Machado, 1996:54) 

- Segunda e mais referências da mesma obra: (Azevedo et 

al., 1996) ou se �ver citação (Azevedo et al., 1996:54) 

 

c) Ins�tuições como autores 
- Referência para iden�ficação dos autores sem citação: 

(Direção Regional de Educação do Alentejo, 1991) 

- Referência para iden�ficação dos autores com citação: 

(Direção Regional de Educação do Alentejo, 1991:64) 

- Segunda e mais referências da mesma obra: (D.R.E.A., 

1991) ou se �ver citação (D.R.E.A., 1991:64) 

 

d) Documentos sem iden�ficação do autor 
- Sem autor iden�ficável, a referência bibliográfica deve 

incluir, em subs�tuição, o nome do livro, ou Qtulo do ca-

pítulo ou ar�go u�lizado. Para além disso este deverá ser 

sublinhado. 

- Referência de documento sem autor, sem citação:  

   (O Sistema Educa�vo Português, 1964) 

- Referência de documento sem autor, com citação:  

   (O Sistema Educa�vo Português, 1964: 65) 

 
 

Normas de Referenciação Bibliográfica 

As referências bibliográficas no final do 

trabalho 
 

A lista final de referências bibliográficas com-

pleta a informação iden�fica�va das fontes u�lizadas na 

elaboração do trabalho, citadas ou mencionadas. Estas 

referências devem ser feitas de acordo com uma se-

quência de informações: Autor, (data de publicação). 

Qtulo . Edição (caso não seja a primeira) Local de publi-

cação: Editora. ISBN. Registam-se variações, consoante 

o �po de documento e as caracterís�cas da autoria. 

Organizada por ordem alfabé�ca de apelidos dos auto-

res, a lista deve ter em conta algumas regras. 

 
Informações principais: 

• Autor(es) 

• Ano 

• Título da obra 

• Edição 

• Local de publicação 

• Editor 

• ISBN 
 
a) Autor único 

Almeida, J. (1990). Portugal: os próximos 20 anos – Va-

lores e Representações sociais (Vol. VIII). Lisboa: Funda-

ção Calouste Gulbenkian. 

 
b) Dois autores 

Almeida, J. e Ferreira, P. (1990). Portugal: os próximos 

20 anos - Valores e Representações sociais (2ª ed.). Lis-

boa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
 
c) Mais do que dois autores 

Almeida, J., Ferreira, P., e Magalhães, A. (1990). Portu-

gal: os próximos 20 anos - Valores e Representações 

sociais (2ªed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 


