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Como fazer uma referência bibliográfica? 

 O que é uma referência bibliográfica? 

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

na Internet, …), 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? 

Para se fazerem referências bibliográficas existem regras.  

 

 Assim, se se tratar de um livro, deves seguir a seguinte ordem: 

1º apelido e nome do autor ou autores 

O nome do autor deve ser dado como aparece no documento, mas de forma invertida, referindo em 

primeiro lugar o último apelido ou o penúltimo no caso de apelidos compostos, ou com relações familiares. 

Exemplos: 

MARQUES, Francisco Batel 

DAY-LEWIS, Cecil 

PORTELA FILHO, Artur 

Os nomes espanhóis devem ser referenciados pelo apelido que aparece a seguir ao nome próprio. 

Exemplo: 

SERRANO PALOMO, L. M. 

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

aparecem. Se algum aparecer de forma destacada, deverá ser mencionado em primeiro lugar. 

Exemplo: 

KRASNOV, M. L.; KISELIOV, A. I.; MAKARENKO, G. I . 

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"). 

2º título e subtítulo do livro (sublinhados ou a negrito) 

O complemento do título ou subtítulo poderá ser referido desde que se considere de interesse para 

melhor compreensão ou identificação. 

Exemplo: 

Drug concentration monitoring: an approach to national use. 

Se o título ou complementos do título forem longos, podem ser abreviados desde que não se perca a 

informação essencial. 

3º local de edição (Se o local de publicação não for referido no documento deve usar-se a expressão 

latina "sine loco" (sem local) abreviada e entre parênteses rectos [s.l.] 
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4º editora (Se o editor não for mencionado no documento usa-se a expressão " sine nomine " (sem nome) 

de forma abreviada e entre parênteses rectos [s.n.] 

5º data da edição O ano de edição do documento é transcrito em algarismos árabes. 

As datas de certos tipos de documentos como jornais, patentes, documentos legislativos, etc. são 

indicadas de forma completa, ou em números (ano-mês-dia) ou com o mês por extenso ou abreviado (dia-

mês-ano) .  

Exemplo: 

1995-03-17 

12 Ag. 1992 

7 Abr. 1988 

 

USO DE ABREVIATURAS 

Podem usar-se abreviaturas dos nomes próprios dos autores ou de outros intervenientes na obra, de 

colectividades autoras, cuja abreviatura está consagrada pelo uso (AMI, UNESCO, etc. ), outros termos 

correntemente utilizados nas referências bibliográficas (ed., vol., p./pp., etc.) e ainda os títulos das 

publicações em série. 

6º número da(s) página(s) consultada(s)  

Exemplos:  

LOSA, Ilse, O mundo em que vivi, Porto, Afrontamento, 1989. 

LOSA, Ilse, O mundo em que vivi, Porto, Afrontamento, s.d., pp. 45-63. 

 

Se se tratar de um artigo de uma enciclopédia, deves seguir a seguinte ordem: 

1º apelido e nome do autor do artigo  

2º título do artigo (entre aspas) 

3º título da enciclopédia (sublinhado ou a negrito) 

3º local de edição  

4º editora  

5º data da edição  

6º número da(s) página(s) consultada(s)  

 Exemplo:  

MATTOSO, José, “Reconquista Cristã”, Enciclopédia Luso-Brasileira, Lisboa, INCM, 1975, pp.23-25. 

 

Se se tratar de um artigo de um jornal ou de uma revista, deves seguir a seguinte ordem: 

1º apelido e nome do autor do artigo  

2º título do artigo (entre aspas) 

3º título do jornal ou revista (sublinhado ou a negrito) 

4º data do jornal ou revista  
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5º número da(s) página(s) onde está o artigo  

 Exemplo: 

MARINHO, António, “Direitos dos Cidadãos”, O Público, 15-10-1975, p.11. 

 

 Se se tratar de um site da internet, deves seguir a seguinte ordem: 

1º indicar o endereço electrónico 

2º indicar a data da consulta entre parênteses 

 Exemplo: 

www.cgd.pt (consult. 18/10/2004) 

 

Se se tratar de um vídeo, deves seguir a seguinte ordem: 

1º apelido e nome do autor do vídeo  

2º título do vídeo (sublinhado ou a negrito) seguido de [registo vídeo] e um ponto final. 

3º local de edição seguido de dois pontos  

4º editora  

5º data da edição  

 Exemplo: 

CULP, David – Não te metas em sarilhos [registo vídeo]. Leiria: SCA, 1997. 

………………………… 

APRESENTAÇÃO DA BIBLIOGRAFIA 

 Quando ao longo do texto não são feitas citações da bibliografia consultada, esta é dada, regra 

geral, no fim do texto, podendo, no entanto, em monografias, ser dada no final de cada capítulo. 

Em qualquer dos casos a ordem de apresentação das referências bibliográficas deve ser alfabética. 

 

Ex. 1: ABRÉGÉ de pharmacologie médicale. 4e éd. rev. et aug. Paris [etc.]: Masson, 1982. 

Ex. 2: CAVACO, António C.C. - "A construção da Europa do medicamento". Lisboa: Ordem dos 

Farmacêuticos, 1992.  

Ex. 3: FLOREZ, Jesus; ARMIJO, Juan A.; MEDIAVILLA, Africa - "Farmacologia humana". Pamplona: 

EUNSA, cop. 1987. Vol. 1. 

Ex. 4: GROSS, L. - Cellulose derivatives. S. T. P. Pharm. 6: hors - série (1990) pp. 83-86. 
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