REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
seleciona uma tipologia de documento e descobre a fórmula para elaborares a
correta referência bibliográfica segundo os estilos
NP 405 |APA 6th| IEEE |Vancouver
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Livro

Relatório

Site Web

Post em blogue

Artigo
<INÍCIO

referência bibliográfica

<ANTES

DEPOIS>

NP 405
eletrónico:
APELIDO, Nome do autor ‐ Título do artigo. Título da revista [Em linha].
volume:número do fascículo (ano de publicação) páginas xx-xx, actual./rev. Mês
abreviado. Ano da atualização/revisão. [Consult. dia mês abreviado. ano].
Disponível em WWW:<URL:http://www.xxxx.xxx>. ISSN xxxx-xxxx.
impresso:
APELIDO, Nome ‐ Título do artigo. Título da revista. Local de publicação.
ISSN xxxx-xxxx. Número do volume:número do fascículo (ano de publicação)
páginas xx-xx.

APA 6th
eletrónico:
Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do artigo. Título da revista, volume(número),
páginas xx-xx. doi:xxxxxxxx ou Retrieved from http://www.xxx.xxx

impresso:
Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do artigo. Título da revista, volume(número),
páginas xx-xx.
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Artigo
<INÍCIO

referência bibliográfica

<ANTES

DEPOIS>

Vancouver
eletrónico:
1. Apelido do autor Iniciais do nome. Título do artigo: complemento de título.
Abreviatura do título da revista [Internet]. Ano de publicação Abreviatura do Mês
Dia [cited ano abreviatura do Mês Dia];volume(número):páginasxx-xx.
Available from: http://xxx.xxx.xxx DOI: xxx

impresso:
1. Apelido do autor Iniciais do nome. Título do artigo: complemento de título.
Abreviatura do título da revista. Ano de publicação Mês abreviado
dia;volume(número):páginasxx-xx.

IEEE
eletrónico:
[1] Inicial do nome. Apelido, “Título do Artigo,” Abrev. do Título da revista, vol. x,
no.x, pp. xxx-xxx, Abrev. do Mês, Ano de publicação. [Online].
Available: site/path/file. Accessed on: Mês, Dia, Ano.

impresso:
[1] Inicial do nome. Apelido, “Título do Artigo”, Abrev. do Título da Revista, vol. x,
no. x, pp. xxx-xxx, Abrev. do Mês, ano.
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Comunicação
<INÍCIO

referência bibliográfica

<ANTES

DEPOIS>

NP 405
eletrónico:
A NP 405-4 não prevê a tipologia indicada.

impresso:
A NP 405-4 não prevê a tipologia indicada.

APA 6th
eletrónico:
Comunicações publicadas em forma de livro:
Apelido, Inicial do nome. (Ano de publicação). Título da Comunicação. In Inicial do
nome, Apelido do editor(es) (Eds.), Título da série monográfica: Vol.xx.
Título do livro/atas de conferência (pp.xx-xx). doi:xxxx
Comunicações publicadas regularmente online:
Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano). Título da comunicação.
Título da publicação/ atas de conferência, Local, volume, páginas xx-xx. doi:xxxx.
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impresso (sem publicação formal):
Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano, Mês). Título da comunicação.
Paper ou Poster session presented at the Nome da Conferência, Local.

Comunicação
<INÍCIO

referência bibliográfica

<ANTES

DEPOIS>

Vancouver
eletrónico:
1. Apelido do autor Iniciais do nome. Título da comunicação: complemento de título.
In: Apelido do autor Iniciais do nome dos editores, editors. Título da revista ou atas
da conferência [Internet]. Nome da conferência; Ano da conferência Mês abreviado
dia(s); Local da conferência, País. Local de publicação: Editor; Ano de publicação
[cited ano abreviatura do mês dia]. p. xxx-xxx.
Available from: http://www.xxx.xxx.xxx
impresso:
1. Apelido do autor da comunicação Iniciais do nome. Título da comunicação:
complemento de título. In: Apelido do autor/editor da revista/atas de conferência.
Título da revista ou atas da conferência. Nome da conferência; Ano da conferência
Mês abreviado dia(s); Local da conferência, País. Local de publicação: Editor;
Ano de publicação. p. xx-xx.

IEEE
eletrónico:
[1] Inicial do nome. Apelido. Título. presented at Abrev. do Nome da Conferência.
[Formato]. Available: site/path/file.

impresso:
Comunicações publicadas:
[1] Inicial do nome. Apelido, “Título da Comunicação”, in Abrev. do Nome da
Conferência, (Local da Conferência – opcional), Ano, pp. xxx-xxx.
Comunicações apresentadas em conferência:
[1] Inicial do nome. Apelido, “Título da Comunicação”, presented at the Abrev. do
Nome da Conferência, Local da Conferência, País, Ano.
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Livro
<INÍCIO

referência bibliográfica

<ANTES

NP 405
eletrónico:
APELIDO, Nome do autor - Título [Em linha]. Edição x ed. Local de edição: Editor,
ano de publicação, atual./rev. Mês abreviado. Ano de atualização/revisão.
[Consult. dia mês abreviado. ano].
Disponível em WWW:<URL:http://www.xxx.xxx>. ISBN xxx.
impresso:
APELIDO, Nome do autor ‐ Título do livro : complemento de título. Edição x.ª ed.
Local de publicação : Editor, ano de publicação. xxx p. ISBN xxx.

APA 6th
eletrónico:
Versão eletrónica de um livro impresso
Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do livro[Formato].
Retrieved from http://xxx.xxx.xxx ou doi:xxx

Livro eletrónico
Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do livro.
Retrieved from http://xxx.xxx.xxx ou doi:xxx

impresso:
Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do livro. Local de publicação: Editor.
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DEPOIS>

Livro
<INÍCIO

referência bibliográfica

<ANTES

DEPOIS>

Vancouver
eletrónico:
1. Apelido do autor Iniciais do nome. Título: complemento de título [Internet]. Edição
xth ed. Local de publicação: Editor; ano de publicação abreviatura do mês
[cited ano abreviatura do mês dia]. Available from: http://www.xxx.xxx DOI: xxx

impresso:
1. Apelido do autor Iniciais do nome. Título do livro: complemento de título.
Edição x ed. Local de publicação: Editor; ano de publicação. xxx p.

IEEE
eletrónico:
[1] Inicial do nome. Apelido, Título. Local de publicação, País: Abrev. do nome do
Editor, Ano, pp. xxx-xxx. [Online]. Available: site/path/file.
Accessed on: Abrev. do Mês Dia, Ano.
impresso:
[1] Inicial do nome. Apelido, Título. Local de publicação, País: Abrev. do nome do
Editor, ano.
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Capítulo de livro
<INÍCIO

referência bibliográfica

<ANTES

DEPOIS>

NP 405
eletrónico:
APELIDO, Nome do autor do capítulo ‐ Título do capítulo. In APELIDO, Nome do autor
do livro/ editor - Título do livro [Em linha]. Edição x ed. Local de publicação : Editor,
ano, atual./rev. Mês abreviado. Ano de atualização/revisão.
[Consult. dia mês abreviado. ano], p. xx-xx.
Disponível em WWW:<URL:http://www.xxx.xxx>. ISBN xxxx.

impresso:
APELIDO, Nome do autor do capítulo ‐ Título do capítulo. In APELIDO, Nome do
autor/editor do livro - Título do livro : complemento do título. Edição x.ª ed. Local
de publicação : Editor, ano de publicação. ISBN xxx. p. xx-xx.

APA 6th
eletrónico:
Apelido, Inicial do nome do autor do capítulo. (Ano). Título do capítulo do livro. In
Inicial do Nome. Apedido do editor do livro (Ed. ou Eds.), Título do livro (pp. xx-xx).
doi:xxxxxxxx ou Retrieved from http://xxx.xxx.xxx
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impresso:
Apelido, Inicial do nome do autor do capítulo. (Ano). Título do capítulo do livro. In
Inicial do Nome. Apedido do editor do livro (Ed. ou Eds.), Título do livro (pp. xx-xx).
Local de publicação: Editor.

Capítulo de livro
<INÍCIO

referência bibliográfica

<ANTES

DEPOIS>

Vancouver
eletrónico:
1. Apelido do autor do capítulo Iniciais do nome. Título do capítulo: complemento de
título. In: Apelido do autor do livro Iniciais do nome. Título do Livro [Internet]. Local de
publicação: Editor; Ano de publicação [cited ano abreviatura do mês dia];
p. xx-xx ou [about x p.]. Available from: http://www.xxx.xxx
impresso:
1. Apelido do autor do capítulo Iniciais do nome. Título do capítulo: complemento de
título. In: Apelido do autor/editor do Livro Iniciais do nome. Título do livro.
Local de publicação: Editor; Ano de publicação. p. xx-xx.

IEEE
eletrónico:
[1] Inicial do nome. Apelido, “Título do Capítulo do Livro,” in Título do Livro, xth ed.
Local de publicação, País: Abrev. do nome do Editor, Ano, ch. x, sec. x, pp. xxx-xxx.
[Online]. Available: site/path/file.

impresso:
[1] Inicial do nome. Apelido, “Título do Capítulo do Livro”, in Título do Livro, xth ed.
Local de publicação, País: Abrev. do nome do Editor, ano, ch. x, sec. x,
pp. xxx-xxx.
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Tese & Dissertação
<INÍCIO

referência bibliográfica

<ANTES

DEPOIS>

NP 405
eletrónico:
A NP 405-4 não prevê a tipologia indicada em formato eletrónico.

impresso:
APELIDO, Nome ‐ Título : complemento de título. Local de publicação : Editor/
Instituição, ano de publicação. xxx p.
Dissertação de mestrado/Tese de doutoramento .

APA 6th
eletrónico:
Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano). Título da dissertação de mestrado ou tese de
doutoramento (Master’s thesis ou Doctoral dissertation, Nome da Instituição).
Retrieved from http://xxx.xxx.xxx

impresso:
Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano). Título da dissertação de mestrado ou tese de
doutoramento (Unpublished master’s thesis ou doctoral dissertation).
Nome da Instituição, Local da Instituição.
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Tese & Dissertação
<INÍCIO

referência bibliográfica

<ANTES

DEPOIS>

Vancouver
eletrónico:
1. Apelido do autor Iniciais do nome. Título da dissertação/tese: complemento de
título [master’s thesis/dissertation on the Internet]. Local de publicação (País):
Instituição, Departamento; Ano de publicação [cited ano abreviatura do mês dia].
xxx p. Available from: http://www.xxx.xxx

impresso:
1. Apelido do autor Iniciais do nome. Título da dissertação/tese: complemento de
título [master’s thesis/dissertation]. [Local de publicação]: Editor;
Ano de publicação. xx p.

IEEE
eletrónico:
O estilo bibliográfico IEEE não prevê a tipologia indicada em formato eletrónico.

impresso:
Dissertação de mestrado
[1] Inicial do nome. Apelido, “Título da Dissertação de Mestrado”, M. S. Thesis,
Abrev. do Departamento, Abrev. do Nome da Instituição, Local da Instituição,
Abrev. do País, ano.
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Tese de doutoramento
[1] Inicial do nome. Apelido, “Título da Tese”, Ph. D Dissertation, Abrev. do
Departamento, Abrev. do Nome da Instituição, Local da Instituição,
Abrev. do País, ano.

Relatório
<INÍCIO

referência bibliográfica

<ANTES

DEPOIS>

NP 405
eletrónico:
A NP 405-4 não prevê a tipologia indicada em formato eletrónico.

impresso:
APELIDO, Nome do autor ‐ Título do relatório. Local de publicação : Editor,
ano de publicação. (Número/código do relatório).

APA 6th
eletrónico:
Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano). Título do relatório (Report No. Xxx).
Retrieved from http://xxx.xxx.xxx ou
Retrieved from Nome da Instituição website: http://xxx.xxx.xxx

impresso:
Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano). Título do relatório (Report No. xxx).
Local de publicação: Editor.
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Relatório
<INÍCIO

referência bibliográfica

<ANTES

DEPOIS>

Vancouver
eletrónico:
1. Apelido do autor Iniciais do nome (Instituição). Título do relatório: complemento de
título [Internet]. Local de publicação: Editor; Ano Mês abreviado
[cited ano Mês abreviado dia]. xx p. Contract No.: xxx. Report No.: xxx.
Available from: http://www.xxx.xxx

impresso:
1. Apelido do autor Iniciais do nome. Título do relatório: complemento de título. Local
de publicação: Editor; Ano de publicação Mês abreviado. xx p. Report No.: xxx.

IEEE
eletrónico:
[1] Inicial do nome. Apelido, “Título do Relatório,” Abrev. do nome da Instituição,
Cidade, País, Rep. no., vol./número, Ano. [Online]. Available: site/path/file.

impresso:
[1] Inicial do nome. Apelido, “Título do Relatório,” Abrev. do Nome da Instituição,
Local da Instituição, País, Rep. xxx, ano.
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<INÍCIO

Site Web
referência bibliográfica

<ANTES

DEPOIS>

NP 405
APELIDO, Nome do autor ‐ Título da página [Em linha]. Local de publicação : Editor,
ano, actual./rev. dia Mês abreviado. Ano de atualização/revisão. [Consult. dia Mês
abreviado. ano]. Disponível em WWW:<URL:http://www.xxx.xxx>.

APA 6th
Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano, Mês Dia). Título [Tipologia/formato].
Retrieved from http://xxx.xxx.xxx

Vancouver
1. Apelido do autor Iniciais do nome. Título do site: complemento de título [Internet].
Local de publicação: Editor; Ano Mês abreviado dia [updated Ano Mês abreviado
dia; cited ano Mês abreviado dia]. Available from: http://www.xxx.xxx

IEEE
O estilo bibliográfico IEEE não prevê a tipologia indicada.
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Post em blogue
<INÍCIO

referência bibliográfica

<ANTES

NP 405
A NP 405-4 não prevê a tipologia indicada.

APA 6th
Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano, Mês Dia). Título [Web log post].
Retrieved from http://xxx.xxx.xxx

Vancouver
1. Apelido do autor do post Iniciais do nome. Título do post: complemento de título.
Ano Abreviatura do Mês dia da publicação do post [cited ano Mês abreviado dia]. In:
Apelido Iniciais do autor do blogue. Título do blogue: complemento de título [Internet].
Local de publicação: Editor. Ano da publicação. [about x screen].
Available from: http://www.xxx.xxx

IEEE
O estilo bibliográfico IEEE não prevê a tipologia indicada.
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DEPOIS>

referências bibliográficas
Biblioteca Nacional de Portugal, & Instituto Português da Qualidade. (2010). Normas portuguesas de
documentação e informação CT7. Lisboa: BNP: IPQ.

American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association.
Washington DC, USA: APA.

Patrias, K., Wendling, D. (2007). Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers.
Retrieved from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

IEEE

Periodicals:

Transactions/Journals

Department.

(2014).

Retrieved from: http://www.ieee.org/documents/style_manual.pdf.
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IEEE

Editorial

Style

Manual.

