Escola Básica e Secundária de Santa Cruz
Atividades de Acompanhamento e Estudo / Oficina de Aprendizagem
3º Ciclo / Secundário
COMO APRESENTAR A BIBLIOGRAFIA NUM TRABALHO ESCRITO

O modo como se apresenta a bibliografia deve obedecer a um conjunto de normas e regras. A
leitura e análise deste documento permitir-te-á conhecer e aplicar essas regras corretamente.
As regras para apresentação das referências bibliográficas que se sugerem neste documento são
adaptadas a partir das da APA (American Psychological Association – http://www.apastyle.org),
que são as mais vulgarmente utilizadas na área das ciências naturais e sociais.

Regras gerais a seguir na elaboração da lista de referências bibliográficas
1. Paginar a listagem das fontes bibliográficas, intitulada Bibliografia, como uma continuação
do próprio texto do trabalho.
2. Iniciar a 1ª linha de cada referência junto à margem esquerda da página, e formatar o
texto de forma a avançar 3 espaços nas linhas seguintes.
3. A listagem deve ser organizada por ordem alfabética do último nome do primeiro autor.
4. Quando existir mais do que um autor, usar & antes do nome do último autor.
5. Num trabalho manuscrito (escrito à mão), tudo o que abaixo encontras em itálico deverá
ser sublinhado.

1º caso: LIVRO
Nome do(s) autor(es) – apelido e inicial do nome próprio, usar & para vários autores. (Ano de
publicação). Título do livro – em itálico. Local de publicação: Editora.
Nota: O número da edição (se houver) deverá ser apresentado após o título do livro, entre parêntesis.
Exemplos:
Avise, J. C. (1994). História Natural e Evolução. São Paulo: Chapman and Hall.
Barbosa, P. & Fernandes, C. T. (2008). Como Apresentar a Bibliografia num Trabalho Escrito. Porto:
Porto Editora.
Ferreira, J.C., Strecht, A., Ribeiro, J.R., Soeiro, A. & Cotrim, G. (1999). Manual de agricultura biológica –
Fertilização e protecção das plantas para uma agricultura sustentável. (2ª ed.). Lisboa: AGROBIO.

2º caso: CAPÍTULO de um LIVRO
Nome do(s) autor(es) do capítulo – apelido e inicial do nome próprio, usar & para vários autores.
(Ano de publicação). Título do capítulo. In Nome do(s) coordenador(es) do livro (Coord. ou
Coords) – inicial e apelido, Título do livro – em itálico, (pp. – nº das páginas). Editora: Local de
publicação.
Nota: O número da edição (se houver) deverá ser apresentado após o título do livro, entre parêntesis.
Exemplos:
Jukes, T. H. & Cantor, C. R. (1969). Evolution of protein molecules. In H. N. Munroe (Coord.),
Mammalian Protein Metabolism (pp. 21-132). Academic Press: New York.
Swofford, D. (1991). When are phylogeny estimates from molecular and morphological data
incogruent? In M.M. Miyamoto & J. Cracraft, Coords), Phylogenetic Analysis and DNA Sequences
(pp. 295-333). Oxford University Press: Oxford.

3º caso: DICIONÁRIO (Línguas) ou ENCICLOPÉDIA
Nome do(s) autor(es) – apelido e inicial do nome próprio, usar & para vários autores. (Ano de
publicação). Título – em itálico. Editora: Local de publicação.
Nota: O número da edição (se houver) deverá ser apresentado após o título do livro, entre parêntesis.
Exemplo:
Wolman, B.B. (1989). Dictionary of behavioral science (2ª ed.). Academic Press: San Diego.

4º caso: ARTIGO de um DICIONÁRIO TEMÁTICO
Nome do(s) autor(es) do artigo – apelido e inicial do nome próprio, usar & para vários autores. (Ano
de publicação). Título do artigo. In Nome do(s) coordenador(es) do livro (Coord. ou Coords) –
inicial e apelido, Título do livro – em itálico, (pp. – nº das páginas). Editora: Local de publicação.
Nota: O número da edição (se houver) deverá ser apresentado após o título do livro, entre parêntesis.
Exemplo:
Macedo, J.B. (1985). Absolutismo. In J. Serrão (Coord.), Dicionário de História de Portugal, vol.1 (pp. 814). Livraria Figueirinhas: Porto.
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5º caso: ARTIGO (paper) publicado numa REVISTA CIENTÍFICA
Nome do(s) autor(es) – apelido e inicial do nome próprio, usar & para vários autores. (Ano de
publicação). Título do artigo. Nome da revista – em itálico, Nº da revista, nº da(s) página(s).
Exemplos:
Bowen, B.W., Nelson, W.S. & Avise, J.C. (1993). A molecular phylogeny for marine turtles: Trait
mapping, rate assessment, and conservation relevance. Proc. Natl. Acad. Sci USA, 90, 5574-5577.
Catanho, C. & Antunes, J.C. (1973). A vida dos pinguins. Correio da Natureza, 90, 1-13.

6º caso: ARTIGO publicado numa REVISTA ou JORNAL diário/semanal
Nome do(s) autor(es) – apelido e inicial do nome próprio, usar & para vários autores. (Ano de
publicação, dia e mês). Título do artigo. Nome da revista ou jornal – em itálico, nº da(s)
página(s).
Exemplos:
Bernardo, R. V. (2009, 12 de Fevereiro). Os jazzes de hoje. Expresso, 1-13.
Reis, B. (2010, 29 de Novembro). A crise económica à escala mundial. Público, 54-57.

7º caso: página da INTERNET
Como para qualquer outro tipo de referência, a ideia é permitir que o leitor consiga identificar o local
exato da obra referenciada. Deve-se por isso fornecer toda a informação habitual relativa a publicações
impressas – autor, ano, e título –, fornecendo também o endereço de URL (Uniform Resource Locator)
completo, bem como a data. Esta data deverá ser a correspondente à última atualização do documento
na página Web, ou a correspondente à data em que o documento foi consultado.

Autor(es) da página – organização ou pessoa – apelido e inicial do nome próprio, usar & para vários
autores. (Ano de criação ou revisão da página). Título da página – em itálico. Acedido a – dia, mês
e ano de acesso, em endereço da página.
Exemplos:
Atherton, J. (2005). Behaviour Modification. Acedido a 5 de Fevereiro de 2009, em
http://www.learningandteaching.info/learning/ behaviour_mod.htm
Queensland Health. (2008). Healthy start in life. Acedido a 10 de Março de 2009, em
http://www.health.qld.gov.au/ph/documents/ saphs/hsil_full_doc.pdf.
Lowara (2003). BG Series – Self-priming centrifugal pumps. Acedido em 24 de Novembro de 2003, em:
http://www.lowara.com.
Instituto Nacional de Estatística (2003). Índices de Preços na Produção Industrial. Acedido em 24 de
Novembro de 2003, em: http://www.ine.pt.
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