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Utilizam-se números inseridos no texto em expoente ou entre 
parênteses que reenviam para os respectivos documentos, pela ordem 
em que são citados. 
Todas as citações do mesmo documento deverão ter o mesmo 
número. As partes específicas de um documento podem ser dadas 
depois dos  números das citações. (1, p.23) 

Exemplo: 
 
…Segundo Godstein (15) como moduladores de fluidez lipídica, em 
particular agentes anestésicos gerais e locais… 
 
Neste caso a bibliografia deve ser apresentada por ordem numérica. 

         Citações autor-data 

A citação é feita referindo o apelido do autor, o ano de publicação e, se 
necessário, o(s) número(s) da(s) página(s) entre parênteses. Se o  
nome do autor for parte integrante do texto apenas devem ser 
colocados entre parênteses os números das páginas. 

Exemplo: 
 
A experiência turística converteu-se num factor de transgressão das 
normas sociais (Fortuna, 1996, p. 47). 
 
Segundo Fortuna a experiência turística converteu-se num factor de 
transgressão das normas sociais (1996, p. 47). 
 
Neste caso a bibliografia deve ser apresentada por ordem alfabética. 

(Até 3 linhas) devem ser colocadas no corpo do texto entre “aspas”. 

Exemplo: 
Segundo Manuel José Forero “a mudez dos livros deveria recordar-nos 
sempre a mudez dos sábios, que apenas respondem quando se lhes 
pergunta, e mesmo assim com prudência e medida”. (1990, p.8) 

(Mais de 3 linhas) devem constituir um parágrafo único, recuando 1cm 
em relação à margem esquerda e margem direita do texto, devendo o 
espaçamento ser menor ou colocar em itálico, podendo ou não estar 
entre aspas. 

Exemplo: 
Segundo Manuel José Forero, 

       “a mudez dos livros deveria recordar-nos sempre a mudez 
dos sábios, que  apenas respondem quando se lhes pergunta, e 
mesmo assim com prudência e medida. Há uma eloquência 
imensa oculta nos volumes das bibliotecas; e essa eloquência 
está sempre pronta a encher-nos os ouvidos com as suas 
inúmeras lições” (1990, p.8) 

Sempre que se omite parte do texto deve usar-se reticências. 

Omissão no início da citação: 
Segundo Ruivo (1995, p.128) o estado português tem “… assumido 
formas reticulares quase imperscrutáveis” 
 
Omissão no meio da citação: 
De acordo com Fortuna (1995, p.83) “o que está em causa (…) é forjar 
níveis de satisfação antecipada nos consumidores potenciais” 
 
Omissão no fim da citação: 
“O estilo de vida depende da apropriação individual …” (McCraken, 1990, 
p.71) 


