
    
    

Normativo para elaboração de citações bibliográficas Normativo para elaboração de citações bibliográficas Normativo para elaboração de citações bibliográficas Normativo para elaboração de citações bibliográficas     
 

Princípios normalizadores:Princípios normalizadores:Princípios normalizadores:Princípios normalizadores:    
 

1. O Repositório Científico do IPCB (RCIPCB) sugere a utilização das Normas 
Portuguesas da família 405 – Informação e Documentação. Referências 
Bibliográficas na construção das citações. 

2. O RCIPCB não exclui registos que utilizem outras normas de referenciação. 
3. No depósito de documentos pela Equipa do Repositório as citações serão 

construídas conforme os exemplos abaixo indicados, para os diversos tipos de 
documentos.   

 
Exemplos: 
1.Artigos publicados em revistas com ou sem arbitragem científica e até três 
autores: 
 
 ALMEIDA, José Miguel Ramos de – Feminino e masculino. Análise Psicológica. 
ISSN 0870-8231. XIII: 1/2 (1995) 17-21. 
 
ou 
 
ALMEIDA, José Miguel Ramos de (1995) – Feminino e masculino. Análise 
Psicológica. ISSN 0870-8231. Série XIII, n.º 2, p. 17-21. 
 
Nota Nota Nota Nota –––– Sempre que exista mais do que um autor e até três os nomes respectivos 
devem ser separados por ponto e vírgula (;). 
 
2.Artigos publicados em revistas com ou sem arbitragem científica e com mais de 
três autores: 
 
GIANOLA, C.S. [et al.] – Bayesian inference about heritability in a linear model 
with additive genetic effects. Revista Portuguesa de Zootecnia. ISSN 0872-7098. 
I: 2 (1994) 63-86. 
 
ou 
 
GIANOLA, C.S. [et al.] (1994) -  Bayesian inference about heritability in a linear 
model with additive genetic effects. Revista Portuguesa de Zootecnia. ISSN 0872-
7098. Ano I, n.º 2, p. 63-86. 
 
3.Comunicações e posters apresentados em encontros científicos e técnicos e até 
três autores: 
 
BARATA, Ana Martins ; RAFAEL, Gina Guedes ; OCHÔA, Paula – Planeamento e 
avaliação de serviços prestados ao leitor : tópicos para uma discussão. In 
Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, 4, Braga, 



1992 – Informação, ciência e cultura : bibliotecas para o ano 2000 : actas. Braga : 
BAD, 1992. 117-144. 
 
ou 
 
BARATA, Ana Martins ; RAFAEL, Gina Guedes ; OCHÔA, Paula  (1994) -
Planeamento e avaliação de serviços prestados ao leitor : tópicos para uma 
discussão. In Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e 
Documentalistas, 4, Braga, 4-6 de Março – Informação, ciência e cultura - 
bibliotecas para o ano 2000 : actas. Braga : BAD. p. 117-144 
 
Nota Nota Nota Nota –––– Sempre que exista mais do que um autor e até três os nomes respectivos 
devem ser separados por ponto e vírgula (;). 
 
4.Comunicações e posters apresentados em encontros científicos e técnicos com 
mais do que três autores. 
 
WHITTOCK, Simon P. [et al.]  – Carbon revenues and economic breeding 
objectives in eucalyptus globules pulpwood plantations. In International IUFRO 
Conference of the WP2.08.03 on Silviculture and Improvement of Eucalyptus, 
Aveiro, 2004 – Eucalyptus in a changing world: proceedings. Aveiro : IUFRO, 
2004. p. 146-150. 
 
ou 
 
WHITTOCK, Simon P. [et al.] (2004) – Carbon revenues and economic breeding 
objectives in eucalyptus globules pulpwood plantations. In International IUFRO 
Conference of the WP2.08.03 on Silviculture and Improvement of Eucalyptus, 
Aveiro, 11-15 Outubro – Eucalyptus in a changing world: proceedings. Aveiro : 
IUFRO. p. 146-150 
 
5. Livros até três autores 
 
PEREIRA, Luís Silva – Racionalidades alternativas e comportamento social. Lisboa 
: ISPA, 1993.135 p. ISBN 972-95486-3-3.  
 
ou 
 
PEREIRA, Luís Silva (1993) – Racionalidades alternativas e comportamento social. 
Lisboa : ISPA. ISBN 972-95486-3-3.  
 
Nota Nota Nota Nota –––– Sempre que exista mais do que um autor e até três os nomes respectivos 
devem ser separados por ponto e vírgula (;). 
 
6. Livros com mais do que três autores 
 
COSTA, António [et al.] – Guia prático do ciberbnauta. Porto : Campo das Letras, 
1995. 269 p. ISBN 972-8146-34-5. 
 



COSTA, António [et al.]  (1994) – Guia prático do ciberbnauta. Porto : Campo das 
Letras. ISBN 972-8146-34-5. 
 
7. Partes ou capítulos de livros até três autores 
 
BEGOSSI, Alpina – Cooperative and territorial resources : brazilian artisanal 
fisheries. In BURGER, Joanna [et al], ed. – Protecting the commons : a framework 
for resource management in the Americas. Washington : Island Press, 2001. ISBN 
1-55963-737-4. p. 109-130. 
 
Nota Nota Nota Nota –––– Sempre que exista mais do que um autor e até três os nomes respectivos 
devem ser separados por ponto e vírgula (;). 
 
8. Partes ou capítulos de livros com mais do que três autores 
 
CHLYAH, H. [et al.] – Improvement os somatic embryogenesis in wheat by 
segmentation of cultured embryos. In BAJAJ, Y.P.S. – Biotechnology in agriculture 
and forestry. Berlin : Springer-Verlag. 1990. ISBN 3-540-51809-6. p. 88-97. 
 
ou 
 
CHLYAH, H. [et al.] (1990) – Improvement os somatic embryogenesis in wheat by 
segmentation of cultured embryos. In BAJAJ, Y.P.S. – Biotechnology in agriculture 
and forestry. Berlin : Springer-Verlag. ISBN 3-540-51809-6. p. 88-97. 
 
 
9. Teses de Doutoramento, Dissertações de Mestrado e Provas Públicas 
 
PINTADO, Maria Cristina dos Santos – Efeito de bioconservantes no crescimento 
e sobrevivência de Listeria monocytogenes em queijo de ovelha. Lisboa : UTL. 
Instituto Superior de Agronomia, 2009. 149 f. Tese de Doutoramento. 
 
ou 
 
PINTADO, Maria Cristina dos Santos (2009) – Efeito de bioconservantes no 
crescimento e sobrevivência de Listeria monocytogenes em queijo de ovelha. 
Lisboa : UTL. Instituto Superior de Agronomia. 149 f. Tese de Doutoramento. 
 
Nota Nota Nota Nota –––– No caso das Provas Públicas em vez de Tese de Doutoramento ou 
Dissertação de Mestrado deverá aparecer Provas Públicas apresentadas à Escola 
(…)  do Instituto Politécnico de Castelo Branco. 

 


