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Introdução
O Estilo Vancouver é um estilo de referenciação e citação recomendado pelo International Committee
of Medical Journal Editors. Surge em 1978, após uma reunião de editores de revistas médicas, realizada
em Vancouver, em que se definiu a criação de um estilo bibliográfico estandardizado que deveria ser
aplicado em todas as publicações na área da medicina e ciências da saúde. Atualmente, também é
aplicado na área das ciências exatas.
A informação apresentada neste guia segue as indicações do Citing Medicine publicado em 2007 e
atualizado em 20201.
Neste manual/guia poderá consultar informação sobre:
1.
2.
3.
4.

1

Como efetuar citações em texto
Como realizar referências bibliográficas
Como elaborar bibliografias
Como utilizar um gestor de referências bibliográficas: Mendeley

Ver referência completa em Bibliografia
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Citações
A citação é uma forma abreviada de fazer referência em texto a ideias, excertos e ilustrações de outro
autor que vão sustentar cientificamente o documento que está a ser elaborado. Cada citação deve
conter a informação necessária que permita efetuar a correspondência inequívoca com a referência
bibliográfica.
O Estilo Vancouver oferece ao leitor a possibilidade de elaborar o documento utilizando três estilos
de citação distintos:




Sistema numérico
Sistema numérico-autor
Sistema autor-data

O autor do documento deverá optar por um destes sistemas que aplicará de forma coerente e
consistente ao longo de todo o texto.
Sistema numérico
•
•

Neste sistema as citações no texto são numeradas pela ordem em que são citadas e cada
número remete para uma referência bibliográfica completa no final do documento.
O número que é dado a uma referência deverá ser utilizado em todas as situações em que esse
mesmo documento é citado no texto.

Sistema numérico-autor


Neste sistema os números também são colocados no texto, mas estão em função da lista de
referências bibliográficas que será ordenada por ordem alfabética de autor. A bibliografia
deverá estar elaborada de forma a que o número “um” corresponda à primeira referência e o
último número à última. Dada a sua complexidade, recomenda-se que, caso se opte por este
sistema, se tenha muito cuidado na elaboração do trabalho, pois é muito fácil no final do
trabalho o número em texto não corresponder à referência.

Sistema autor-data




No sistema autor-data, o nome do autor citado é colocado no documento que está a ser
redigido. Cada citação deve conter o apelido do autor e o ano de publicação. Utilizam-se
parênteses curvos.
A lista de referências é ordenada alfabeticamente por autor e, depois, por ano de publicação.

Neste guia iremos utilizar o sistema numérico para a realização das citações em texto e lista de
referências bibliográficas. Na prática, foi este o sistema que se generalizou nos utilizadores desta
norma.
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Regras
A Norma Vancouver prevê duas formas de citar em texto:


Citação direta – Transcrição literal do texto do autor. Esta citação pode ser breve ou
extensa e não são apresentados limites de texto.



Citação indireta – Transmissão da ideia do autor por outras palavras.

No que respeita à forma como as citações numéricas devem ser elaboradas não há um normativo
rígido. As regras mais comuns são:


Os números são apresentados entre parênteses curvos por ordem sequencial. O algarismo
poderá também estar entre parênteses retos ou em expoente.
Nos últimos anos (1) tem-se questionado a validade deste instrumento (2)
Nos últimos anos [1] tem-se questionado a validade deste instrumento [2]
Nos últimos anos¹ tem-se questionado a validade deste instrumento²



Nas situações em que é necessário citar várias vezes o mesmo texto, o número utilizado será
sempre o mesmo que foi atribuído na primeira vez em que o documento foi citado.
Nos últimos anos (1) tem-se questionado a validade deste instrumento (2) e se ele efetivamente engloba (1)



Nas situações em que é necessário introduzir várias citações ao mesmo tempo, os números
são ordenados por ordem sequencial dentro do mesmo parêntese curvo. Os algarismos são
separados por vírgulas.
Nos últimos anos (1) tem-se questionado a validade deste instrumento (2) e se ele efetivamente engloba (1) o
conjunto de competências (4, 6, 10)



Se as citações tiverem numeração sequencial, coloca-se o primeiro e último algarismo,
separados por hífen.
Nos últimos anos (1) tem-se questionado a validade deste instrumento (2) e se ele efetivamente engloba (1) o
conjunto de competências (4, 6, 10) duma profissão que está em constante mutação (10-13).

Não esquecer que as opções tomadas relativamente ao estilo escolhido e/ou às adaptações que podem
vir a ser feitas devem ser seguidas em todo o texto escrito.
O Manual Vancouver não apresenta regras para a utilização de citações ambíguas (publicações do
mesmo autor com a mesma data de publicação) e, também, de fontes secundárias (citação de citação.
Em caso de necessidade de citar um autor citado em outro texto deverá procurar-se a fonte original.
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Referências bibliográficas
O termo referência bibliográfica designa o conjunto de elementos que permitem que um documento
possa ser identificado no seu todo ou em parte. Estes documentos podem ser impressos, digitais ou
apresentados em outros tipos de material. A presente norma especifica um conjunto vasto de
tipologias documentais, incluindo novos tipos de publicação veiculados pela Internet, como blogs,
filmes do youtube, wikis, etc.

Regras
° Os autores são referenciados por ordem invertida, sem utilização da vírgula: Apelido Nomes
(iniciais)
Oehler T

° Apenas podem ser utilizadas duas iniciais do nome do autor
Sah PM

° Os autores são separados entre si por vírgula
Walker MT, Smith G, Pereira AM

° Nas situações em que existem mais de três autores podem referenciar-se todos ou pode ser aplicada
a regra em que são inseridos os primeiros três ou seis, seguidos da expressão latina et al.2
Walker MT, Smith G, Pereira AM, Schulte J, Ananias D, Aslip RU, Currie MA, Faure A
Walker MT, Smith G, Pereira AM, et al.
Walker MT, Smith G, Pereira AM, Schulte J, Ananias D, Aslip RU, et al.

° Poderão existir instituições como autor, que são referenciadas por extenso
International Council of Museums

° Na inexistência de autores, as autoridades secundárias, como editores, organizadores, compiladores,
tradutores, etc. são referenciados, indicando-se a sua função por extenso
Smith VA, editor
Huston TA, Carson N, illustrator
Marks DE, translator

° Quando não existe autoria, a referência inicia pelo título do documento
Traditional music is a scholarly organization

° O título de um documento é escrito em letra minúscula, à exceção da primeira palavra, nomes
próprios ou acrónimos
Os descobrimentos e a vida económica em Portugal nos séculos XV e XVI na perspetiva de José Matos

2

Esta regra dá a possibilidade de referenciar todos os autores ou só alguns. Ver Citing Medicine (p. 26, Box 9).
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Os títulos dos livros e capítulos não são colocados em itálico, nem destacados com qualquer outro
tipo de grafia
Building climate-sensitive nutrition programmes

° Os complementos de títulos são antecedidos por dois pontos e a inicial da primeira palavra é
colocada em letra minúscula, à exceção de situações que iniciem com nomes próprios e acrónimos
Vaccine equity: there is no time to waste
Estilos de Citação: Vancouver e APA, suas principais diferenças

° Os títulos dos periódicos são abreviados de acordo com a padronização apresentada pela National
Library of Medicine (NLM). Consultar o NLM Catálog e os apêndices A, B, C e F. em Citing Medicine.

Fonte: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals

° Os títulos dos artigos dos periódicos podem ser transcritos na língua original, mas a NLM propõe
na norma a tradução do título para língua inglesa, colocando-o entre parênteses retos
Wilkniss SM, Hunter RH, Silverstein SM. [Multimodal treatment of aggression and violence in individuals with
psychosis]. Sante Ment Que. 2004 Autumn;29(2):143-74. French.

° À exceção dos documentos em suporte papel, todos os restantes têm indicação do tipo de material
O jogo e o crescimento emocional [Videocassette]; [CD-ROM]; [Internet]; [DVD]

° Nos documentos em formato digital, indica-se a data da consulta e o link de acesso
[cited 2022 jan 14]. Available from: http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/25210/1/Literacia.pdf

Exemplos
As referências bibliográficas e os elementos que as compõem variam consoante a tipologia de
documentos e o seu formato (digital ou impresso). Seguidamente, serão apresentados alguns
exemplos, mas a complexidade desta norma não dispensa a consulta do Manual para casos mais
específicos. Será seguida a estrutura do manual e poderão ser utilizados alguns exemplos retirados de
Citing Medicine.
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Publicações impressas

° Artigo de periódico impresso

Fonte: Citing Medicine (2020)

° Artigo de periódico com múltiplos autores
Vinardell S, Astals S, Peces M., Cardete MA, Fernández I, Mata-Alvarez J, Dosta, J. Advances in anaerobic membrane
bioreactor technology for municipal wastewater treatment: a 2020 updated review. Renew. Sustain. Energy Rev. 2020
set; 130: 16 p.

° Artigo de periódico com múltipla autoria e com seleção dos primeiros três autores
Vinardell S, Astals S, Peces M., et al. Advances in anaerobic membrane bioreactor technology for municipal wastewater
treatment: a 2020 updated review. Renew. Sustain. Energy Rev. 2020 set; 130: 16 p.

° Artigo de periódico com autorias de organizações
European Food Safety Authority; European Centre for Disease Prevention and Control. The European Union summary
report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2017/2018. EFSA
Journal. 2020 Mar 1;18(3).

° Artigo de periódico que tem como autores pessoas e organizações
Clapp
PW,
Sickbert-Bennett
EE,
Samet
JM,
Berntsen
J,
Zeman
KL,
Anderson
DJ;
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Evaluation of cloth masks and modified procedure masks as personal
protective equipment for the public during the COVID-19 pandemic. JAMA Internal Medicine. 2021 Apr ;181(4):463–9.

° Artigo de periódico sem autor
Pelvic floor exercise can reduce stress incontinence. Health News. 2005 Apr;11(4):11.

° Artigo de periódico escrito numa língua que não o inglês
Bechade D, Desrame J, Raynaud JJ, Algayres JP. [Oesophageal ulcer associated with the use of bacampicillin]. Presse Med.
2005 Feb 26;34(4):299-300. French.
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O Manual Citing Medicine (2020) disponibiliza exemplos para 75 situações diferentes de
referências bibliográficas de artigos de periódicos impressos que podem ser consultados em
Examples of Citations to Journal Articles

° Partes de artigo de periódico

Estas referências são elaboradas quando utilizamos figuras, quadros, tabelas, fotografias que
estão inseridas num determinado artigo.
Cita-se o artigo e indica-se na referência o nome que consta na legenda da figura.

Ftouh M, Kalboussi N, Abid N, Sfar S, Mignet N, Bahloul B. Contribution of Nanotechnologies to Vaccine Development
and Drug Delivery against Respiratory Viruses. PPAR Research. 2021 Oct 27;1–28. Figure 1: Schematic representation of
HRSV.

° Livro impresso
Estas são as regras básicas da referenciação de livros impressos:

Fonte: Citing Medicine (2020)

° Livro de um autor
Oliveira A. Mentes digitais: a ciência redefinindo a humanidade. 2ª ed. Lisboa: IST Press; 2018. 285 p.

° Livro com vários autores
Todos os autores referenciados
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4ª ed. St. Louis: Mosby; 2002. 826 p.
Iverson C, Flanagin A, Fontanarosa PB, Glass RM, Glitman P, Lantz JC, Meyer HS, Smith JM, Winker MA, Young RK.
American Medical Association manual of style. 9th ed. Baltimore (MD): Williams & Wilkins; 1998. 660 p.
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Referenciados os primeiros seis autores
Bauer FL, De Remer FL, Griffiths M, Hill U, Hornig JJ, Koster CH, et al. Compiler construction: an advanced course.
Berlin: Springer; 2013. 638 p.

° Livro com editores, tradutores, etc.
Warren J, Smalley B, editors. Rural public health: best practices and preventive models. Berlin: Springer, 2022. 294 p.

° Livros em volumes
Duby G. Dames du XXe siècle. Paris : Gallimard ; 1995-1996. 3 vol.
Duby G. Dames du XXe siècle. Vol.1. Paris : Gallimard ; 1995. 200 p.
Pádua MM. Patologia clínica para técnicos. Vol.2, Química clínica. Lisboa : Lusociência ; 2009. 520 p.

O Manual Citing Medicine (2020) disponibiliza exemplos de diferentes situações para obras em
volumes que podem ser consultados em Exemples of citations to entire books e Exemples of
citations to volumes of books

° Proceeding de conferência impressa
Estas são as regras básicas da referenciação de proceedings de conferência. As principais diferenças
estão relacionadas com o título: há proceedings em que a conferência tem um título próprio (que
normalmente corresponde ao tema do evento), e outros, em que a própria designação da conferência
é o título:

Fonte: Citing Medicine (2020)
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Conferência com título próprio
Yang SC, Deng DM, Lin H, editors. Structural analysis of non-classic logics. Proceedings of the Second Taiwan
Philosophical Logic Colloquium. Berlin: Springer; 2016, 278 p. (Logic in Asia: studia Logica Library).
Conferência sem título próprio
Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds,
UK. New York: Springer; 2002.

° Comunicação apresentada em conferência
Comunicação de conferência com título próprio
Goldblatt R. Ultraproducts of admissible models for quantified modal logic. In: Yang SC, Deng DM, Lin H, editors.
Structural analysis of non-classic logics. Proceedings of the Second Taiwan Philosophical Logic Colloquium. Berlin:
Springer; 2016, p.17-36.
Comunicação de conferência sem título próprio
Gospodarowicz MK, O’Sullivan. Prognosis and prognostic factor. In: Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Proceedings
of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002. p. 63-75.

O Manual Citing Medicine (2020) disponibiliza exemplos de um conjunto vasto de situações,
que podem ser consultados em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7272/

° Relatório técnico impresso
A forma de referenciar este tipo de documento é muito semelhante a um livro impresso, mas tem
algumas diferenças:




A autoria, com a inclusão do nome do sponsorship
Obrigatoriedade de inclusão do número e tipo de relatório
Se necessário, especificar a data com indicação do mês e dia em que decorreu a elaboração do
documento

Relatório com autor pessoa
Branco FA, Paulo, PV. Projecto Construlink: relatório final. Lisboa: ICIST, 2001. 19 p. Relatório ICIST-DTC 12/01.
Relatório com autor coletividade
Direção-Geral dos Combustíveis e Reactores Nucleares Industriais. Relatório da Missão à Suiça. Lisboa: DGCRNI, 1973.
Rel Mis. nº 3/73.

O Manual Citing Medicine (2020) disponibiliza exemplos de um conjunto vasto de situações
que podem ser consultados em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7280/
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° Tese e dissertação impressa
A Norma Vancouver reconhece a prática internacional de designar como tese uma prova de
doutoramento e dissertação um trabalho de mestrado, no entanto, opta por designar como
“dissertation” uma prova de doutoramento e como “master’s thesis” uma prova de mestrado.
A forma de referenciar este tipo de documento é muito semelhante a um livro impresso, mas tem
algumas diferenças:





Normalmente tem apenas um autor
Coloca-se entre parênteses retos o tipo de documento: [dissertation] ; [master’s thesis]
O lugar de publicação é a cidade onde a instituição que outorga o grau está localizada
O publisher é a instituição que concede o grau

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI):
Central Michigan University; 2002, 154 p.
Domingos RM. Simulação de sistemas físicos em tempo real [master’s thesis]. Lisboa (Portugal): Instituto Superior Técnico;
1991, 65 p.

O Manual Citing Medicine (2020) disponibiliza exemplos de um conjunto vasto de situações
que podem ser consultados em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7267/

° Patente impressa
Uma patente é um título de proteção legal de uma invenção e sendo um documento legal requer a
indicação de informações específicas. Por este motivo, a sua referenciação é feita de forma diferente.




Além do inventor, que é normalmente o autor, indica-se também o “assignee” (cessionário),
aquele a quem se transmite a titularidade de um direito.
O lugar de publicação é o país onde foi pedido o registo da patente
Indica-se o nome do documento, o número da patente e a data completa (ano, mês, dia)

Fonte: Citing Medicine (2020)

Valente PM, inventors; Oliveira, AD, Assignee. Suporte de mangueira de lavagem automóvel com mecanismo de segurança.
Portugal. Patente nº 11963. 2021 Mar 9.
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O Manual Citing Medicine (2020) disponibiliza exemplos de várias situações que podem ser
consultados em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7260/

° Artigo de jornal
A forma de referenciar este tipo de documento é muito semelhante a um artigo de periódico, mas tem
algumas particularidades:






O título do jornal nunca é abreviado
O local de publicação é sempre referenciado, mesmo que não apareça indicado no documento
A indicação de volume é substituída pela secção onde se encontra a notícia
A indicação da coluna é incluída na referência
Na paginação, apenas se indica a primeira página

Gaul G. When geography influences treatment options. Washington Post (Maryland Ed.). 2005 Jul 24; Sect. A:12 (col. 1).

O Manual Citing Medicine (2020) disponibiliza exemplos de várias situações que podem ser
consultados em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7261/

Documentos não publicados
Apresentam-se exemplos de dois tipos de documentos: artigo em fase de publicação e poster
apresentado em conferência. Para referenciar cartas, conversas, manuscritos e pré-prints deverá
consultar: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7270/

° Artigo em fase de publicação
Para designar artigos que foram aceites para publicação, mas não estão ainda publicados, utiliza-se a
expressão: Forthcoming
Laking G, Lord J, Fischer A. The economics of diagnosis. Health Econ. Forthcoming 2006.

° Poster apresentado em conferência
Pereira MF, Rocha C, Maurício A, Vaz C, Abranches C, Marcos IV. Da crença ao conhecimento: águas minerais e termais
portuguesas à luz dos espólios do Instituto Superior Técnico. Paper presented at: 2º Encontro a Universidade de Lisboa e o
património; 2019 Nov 27-30. Lisboa, Portugal.
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Documentos audiovisuais
Os documentos em formato audiovisual, independentemente de serem livros, revistas, etc., poderão
estar alojados em vários suportes. Por este motivo, deverá indicar-se entre parênteses retos o nome do
suporte: [videocassete]; [audiocassete]; [videodisc]; [slide]. A finalidade é alertar o leitor para o tipo
de equipamento que terá de ser utilizado para aceder ao conteúdo do documento referenciado.
Na zona da descrição não se colocam páginas, mas especifica-se o tipo de suporte e as suas
caraterísticas (duração, som e cor).

° Livro em suporte vídeo
Vairinhos VM. Estatística [videocassette]. Lisboa : Universidade Aberta; 1995. 1 video cassete:VHS: 14 min., sound, color.

° Artigo de jornal em suporte vídeo
Vassar GJ, Harris JM, Teichman JM. Techniques in percutaneous nephrolithotomy using the Holmium:Yag laser. Videourol
Times [videocassette]. 1998;11(2):[presentation 6, 10 min.]. 1 videocassette: som, color, 1/2 in.

° Documento em suporte áudio
Reis C, Adragão JV. Didáctica do português: didáctica da literatura [audiocassete]. Lisboa: Universidade Aberta; 1991. 1
cassete áudio: 34 min.

° Slide
Silva R. Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas: 10 de Junho [slide]. Lisboa: s. n, 1983. 1 slide: color.

O Manual Citing Medicine (2020) disponibiliza exemplos de um conjunto vasto de situações que
podem ser consultados em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7275/

Documentos em formato DVD, CD-ROM ou disco
A referenciação deste tipo de recursos é muito semelhante à forma como as diversas tipologias de
documentos impressos são representados, mas apresenta algumas diferenças:





Após o título é necessário incluir o tipo de documento: [CD-ROM], [DVD], [disk]
Deverá colocar-se a quantidade e o tipo de suporte no lugar da paginação: 1 DVD; 2 DVDs
Poderão indicar-se o tempo de duração e outras caraterísticas (som e cor)
Poderão indicar-se os requisitos do sistema (muito comum em jogos)
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° CD-ROM, DVD e disco
Rilho MF. Um olhar por Grécia e contemporaneidade: sobre a construção masculina de cidade [CD-ROM]. Lisboa: UAb;
2006. 1 CD-ROM: som, color
Subbarao M. Tough cases in carotid stenting [DVD]. Woodbury (CT): Cine-Med, Inc.; 2003. 1 DVD: sound, color, 4 3/4
in.
Miller C, Wildman S, Elgiadi S. The I.C.N.E. computer assisted instruction for intravenous medications: calculation
problems [disk]. Spokane (WA): I.C.N.E.; c1990. 1 computer disk: 5 1/4 in.

Documentos online
A forma de referenciar este tipo de documentos é muito semelhante à forma como as diversas
tipologias de documentos impressos são representados, mas apresenta as seguintes diferenças:





Referencia-se a seguir ao título o termo internet como tipo de documento: [internet]
Se existir, indica-se a data da última atualização ou revisão do documento: [modified 2020
Jan 12]
Quando a paginação do livro não aparecer mencionada, deverá procurar-se e indicar-se da
forma possível (páginas, telas, parágrafos ou bytes)
Deverá indicar-se a data de acesso e o URL ou outras formas de acesso eletrónico: [cited 2003
Sep 5]. Available from: http://www.biology.duke.edu/chlamy_genome/nuclear_maps.html

° Ebook
Lopes C, Sanches T, Andrade I, Antunes M, Alonso-Arévalo J, editors. Literacia da informação em contexto universitário
[Internet].
Lisboa:
ISPA;
2016
[cited
2022
jan
14].
Available
from:
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/25210/1/Literacia.pdf
Centers for Disease Control and Prevention (DHHS/PHS). Physical Education Curriculum Analysis Tool (PECAT), 2019
[Internet]. Centers for Disease Control and Prevention; 2019 [cited 2022 Jan 11]. Available from:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED597304&lang=pt-pt&site=eds-live&scope=site

° Capítulo de Ebook
Barranha H. Reconhecimento, registo e protecção. In: Património cultural, conceitos e critérios fundamentais [Internet].
Lisboa: IST Press; 2016 [citado 2022 Jan 14]; p. 52-70. Available from: http://istpress.tecnico.ulisboa.pt/files/E-bookpatrimonio.pdf

° Artigo de periódico online
Formosinho J, Bencard A, Whiteley L. Environmentaly in biomedicine: microbiome research and the perspectival body.
Studies in History and Philosophy of Science, [Internet], 2022 [cited 2022 jan 14; 91: 148-158. Available from:
https://doi.org./10.1016/j.shpsa.2021.11.005

15

Normas e estilos bibliográficos: Estilo Vancouver (National Library of Medicine)

° Tese e dissertação online
Correia MB. Otimização de cadeia de abastecimentos de congelados: o caso da Jerónimo Martins [Master’s thesis on the
Internet]. Lisboa (Portugal). Instituto Superior Técnico; 2016 [citado 2022 Jan 14]; 112 p. Available from:
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1407770020545641/Dissertacao_Mariana%20Correia.pdf

° Paper online apresentado em conferência
Marcos IM. Revista Técnica e a fotografia de capa como testemunho do esmero havido em preparar os estudantes para o
seu mester [Internet]. In: 2º Encontro a Universidade de Lisboa e o Património [Internet]. Lisboa: Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa; 2019 Nov 27-30 [citado 2022 Jan 14]; p. 36. Available from:
https://www.belasartes.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2019/11/E_2019_2EPUL_resumos.pdf

° Relatório online
Liu KK, Lazarus SS, Thurlow ML, Jarmin J, Ward J, Christensen L, et al. Updated Assessment Principles and Guidelines
for English Learners with Disabilities. NCEO Report 424 [Internet]. National Center on Educational Outcomes. National
Center on Educational Outcomes; 2020 Aug [cited 2022 Jan 18]. Available from:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED609798&lang=pt-pt&site=eds-live&scope=site

° Podcast
Instituto Superior Técnico. O autoclave de Charles Lepierre: episódio nº 27. In 110 histórias, 110 objetos [Internet]. Lisboa
(Portugal): IST; 2021 Dec 31 [cited 2022 Jan 18]. Available from: https://110.tecnico.ulisboa.pt/arquivos/episodio-27-oautoclave-de-charles-lepierre/

° Páginas Web
IST. Núcleo de estudantes [Internet]. Lisboa: Instituto Superior Técnico; 1997-2022 [cited 2022 jan 14]. Available from:
https://tecnico.ulisboa.pt/pt/viver/dia-a-dia/nucleos-de-estudantes/
O Manual Citing Medicine (2020) disponibiliza exemplos de um conjunto vasto de situações que
podem ser consultados em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7274/
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Gestores de referências bibliográficas
A morosidade do processo de citação e referenciação e a sua importância na metodologia do trabalho
científico, levaram ao desenvolvimento de softwares de gestão de referências bibliográficas, cujo
principal objetivo é simplificar e rentabilizar o tempo daquele que escreve.
Atualmente, existem no mercado vários softwares, dos quais destacamos:
EndNote - http://endnote.com/product-details/basic
Mendeley - https://www.mendeley.com/
Zotero -

https://www.zotero.org/

Todos estes softwares têm de ser instalados no computador e, após a criação de uma conta pessoal,
são introduzidos os metadados e ficheiros numa «biblioteca virtual» que contém os documentos que
vão sendo lidos e citados.
Paralelamente, são instalados plugins nos processadores de texto que vão permitir, após a escolha do
estilo bibliográfico pretendido, a inserção da citações e respetiva referência bibliográfica.
A variedade e a proliferação de novos suportes de informação, muitas vezes não alojados em bases de
dados já configuradas para interagirem com estes softwares, origina com frequência erros no processo
de captura dos metadados e dos ficheiros. Por este motivo, a informação bibliográfica terá de ser
sempre verificada. Para que o resultado final do trabalho tenha qualidade é necessário verificar se os
campos obrigatórios para a elaboração de cada referência bibliográfica estão corretamente
preenchidos. Este é um processo moroso, mas feito uma vez para cada documento, servirá para todos
os trabalhos que venham a ser elaborados, mesmo com o uso de estilos distintos.
Como já foi explicitado nos capítulos anteriores, os elementos que constituem as referências
bibliográficas variam consoante a tipologia e o formato, impresso ou digital, e neste capítulo
apresentaremos vários exemplos de documentos e os campos que devem ser preenchidos. Optou-se
por exemplificar esta tarefa utilizando a estrutura do Mendeley.
Existem disponíveis na Página Web da Biblioteca tutoriais específicos sobre alguns destes softwares,
nomeadamente o Mendeley e o Zotero. Semestralmente, a Biblioteca também disponibiliza ações de
formação sobre a sua utilização. Recomenda-se a complementaridade da aprendizagem com a
utilização destes recursos.
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Exemplos de referências introduzidas no Mendeley


Livros impressos

Calado L, Santos J. Estruturas mistas de aço e betão. 3.ª ed. Lisboa: IST Press; 2015. 568 p.
Type: Book
Title: Estruturas mistas de aço e betão
Authors: Luís Calado, João Santos
Year: 2015
Edition: 3ª ed.
City: Lisboa
Publisher: IST Press
Pages: 568 p.



Parte ou volume e contribuição em livro impresso

Chalub F. A viagem de Darwin pela matemática. In: Costa FP, Pinto J T, Buesco J, editors.
Matemática do planeta Terra. 3ª ed. Lisboa: IST Press; 2013; p. 359-386
Type: Book Section
Title: A viagem de Darwin pela matemática
Authors: Fábio Chalub
Book: Matemática do planeta Terra
Editors: Fernando Pestana da Costa, João Teixeira Pinto, Jorge Buescu
Year: 2013
Edition: 3ª ed.
City: Lisboa
Publisher: IST Press
Pages: 359-386



Parte e artigo de publicação em série

Ananias D, Carlos, LD, Rocha JF, Paz FA. Photoluminescent microporous and layered lanthanide
silicates. Ciência & Tecnologia dos Materiais. 2012 Jul-Aug; 24 (3-4):134-137
Type: Jounal article
Title: Photoluminescent microporous and layered lanthanide silicates
Authors: Duarte Ananias, Luís D. Carlos, Jhon Fredy Rocha, F. A. A. Paz
Journal: Ciência & Tecnologia dos Materiais
Year: jul./dez. 2012
Volume: 24
Issue: 3-4
Pages: 134-137
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Artigo de periódico eletrónico

Palmeira T, Santos M N. Da fluorescência imediata à fluorescência retardada. Química [Internet].
2017 [citado 2022 Jan 14]; 41 (145):85-92. Available from:
https://www.spq.pt/magazines/BSPQuimica/680/article/30002082/pdf
Type: Jounal article
Title: Da fluorescência imediata à fluorescência retardada
Authors: Tiago Palmeira, Mário Nuno Berberan Santos
Publication: Química
Year: Abr.-Jun. 2017
Volume: 41
Issue:145
Pages: 85-92
Date accessed: 2022 Jan 14
URL: https://www.spq.pt/magazines/BSPQuimica/680/article/30002082/pdf



Ebook

Barranha H, editor. Património cultural, conceitos e critérios fundamentais [Internet]. Lisboa: IST
Press; 2016 [citado 2022 Jan 14]. Available from: http://istpress.tecnico.ulisboa.pt/files/E-bookpatrimonio.pdf
Type: Book
Title: Património cultural, conceitos e critérios fundamentais
Authors ou editor: Helena Barranha
Year: 2016
City: Lisboa
Publisher: IST Press
Date accessed: 2022 Jan 14
URL: http://istpress.tecnico.ulisboa.pt/files/E-book-patrimonio.pdf



Capítulo de ebook

Barranha H. Reconhecimento, registo e protecção. In: Património cultural, conceitos e critérios
fundamentais [Internet]. Lisboa: IST Press; 2016 [citado 2022 Jan 14]; p. 52-70. Available from:
http://istpress.tecnico.ulisboa.pt/files/E-book-patrimonio.pdf
Type: Book Section
Title: Reconhecimento, registo e protecção
Authors: Helena Barranha
Book: Património cultural, conceitos e critérios fundamentais
Year: 2016
City: Lisboa
Publisher: IST Press
Pages: 52-70
Date accessed: 2022 Jan 14
URL: http://istpress.tecnico.ulisboa.pt/files/E-book-patrimonio.pdf
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Dissertação

Correia MB. Otimização de cadeia de abastecimentos de congelados: o caso da Jerónimo Martins [Master’s
thesis on the Internet]. Lisboa (Portugal). Instituto Superior Técnico; 2016 [citado 2022 Jan 14]; 112 p.
Available from:
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1407770020545641/Dissertacao_Mariana%20Correia.pdf
Type: Thesis
Title: Otimização de cadeia de abastecimentos de congelados: o caso da Jerónimo Martins
Authors: Mariana Bernardes dos Santos Correia
Pages: 112 p.
Year: 2016
City: Lisboa
Country: Portugal
Publisher: Instituto Suerior Técnico
Genre: Master’s thesis on the Internet
University: Instituto Superior Técnico
Date accessed: 2022 Jan 14
URL:
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1407770020545641/Dissertacao_Mariana%20Correia.pdf



Comunicação de Simpósio/Congresso/Seminário

Marcos IM. Revista Técnica e a fotografia de capa como testemunho do esmero havido em preparar
os estudantes para o seu mester [Internet]. In: 2º Encontro a Universidade de Lisboa e o Património
[Internet]. Lisboa: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa; 2019 Nov 27-30 [citado
2022 Jan 14]; p. 36. Available from:
https://www.belasartes.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2019/11/E_2019_2EPUL_resumos.pdf
Type: Conference Proceedings
Title: Revista Técnica e a fotografia de capa como testemunho do esmero havido em preparar os
estudantes para o seu mester
Authors: Isabel Marques Vaz marcos
Proc. Title: 2º Encontro a Universidade de Lisboa e o Património
Year: 2019 Nov 27-30
City: Lisboa
Publisher: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa
Pages: 36
Date accessed: 2022 Jan 14
URL:https://www.belasartes.ulisboa.pt/wpcontent/uploads/2019/11/E_2019_2EPUL_resumos.pdf
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Página Web

IST. Núcleo de estudantes [Internet]. Lisboa: Instituto Superior Técnico; c1997-2022 [cited 2022 jan 14].
Available from: https://tecnico.ulisboa.pt/pt/viver/dia-a-dia/nucleos-de-estudantes/
Type: Web page
Title: Núcleo de estudantes
Authors: IST
Publication: Instituto Superior Técnico
Year: c1997-2022
Date accessed: 2022 Jan 14
URL:
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1407770020545641/Dissertacao_Mariana%20Correia.pdf



Filme ou vídeo

Herman M, Director. O rapaz do pijama às riscas [DVD]. London: BBC Films ; Heyday Films; 2008.
1 DVD, som, color
Type: Film
Title: O rapaz do pijama às riscas
Directors: M. Herman
Year: 2008
Pages: 1 DVD, som, color
City: London
Publisher: BBC Films ; Heyday Films
Esta referência fica com erros que é necessário corrigir após quebrar as ligações com o Mendeley
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