REGRAS EDITORIAIS DAS PUBLICAÇÕES
DO INSTITUTO JURÍDICO
2014
Apresentação gráfica

abreviaturas:
nomes de autores claramente identificados, ex.: Manuel A.R. de ANDRADE; J.
HABERMAS
palavras e termos correntes, ex.: ed., p., vol., anot., trad., compil., S.l., S.n., ONU, UE
publicações em série facilmente reconhecíveis, ex.: RLJ; Harv. L. Rev.

apelidos: duplo apelido só quando unido por hífen, ou em autores espanhóis
apresentação (geral) do texto
Garamond, tamanho 12 (corpo) e 10 (notas), espaço 1,5 (corpo) e 1 (notas);
sem sublinhado (também nas hiperligações);
sem negrito no corpo do texto (permitido apenas nos títulos).

aspas
delimitando título de artigo, ex.: «Sobre a “recente evolução do ‘direito privado’
português”»

citações no texto
no corpo do texto, as citações que ultrapassem duas (2) linhas devem ser separadas:
surgem em tamanho inferior num novo parágrafo, indentado

grafia

são admitidas as diferentes grafias consagradas nas línguas de publicação (mencionar
qual a opção quanto ao Novo Acordo Ortográfico);
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itálico
admitido no corpo do texto e notas

listas bibliográficas
nos artigos, não serão publicadas;
nas monografias, comparecem no final do texto, uniformizadas de acordo com as
regras infra;
desde que usadas coerentemente, são aceitáveis variantes de pontuação (. , ; - «» “ ”)
na delimitação dos campos (Autor, título, etc.).

maiúsculas (e versaletes):
conforme as regras ortográficas de cada língua;
primeira letra de cada campo na descrição bibliográfica;
iniciais dos nomes de colectividades, e dos títulos das publicações periódicas, ex.:
Fundo Monetário Internacional, Boletim da Faculdade de Direito;
iniciais dos nomes de colectividades (quando não entradas principais) ex.: Faculdade
de Direito da Universidade de Coimbra;
versaletes no apelido de autores e no, ex.: ANDRADE, Manuel A.R. de; BARCIA
TRELLES, Camilo;
nomes de colectividades no início da referência bibliográfica, ex.: UNIVERSIDADE DE
COIMBRA.

notas em pé de página
indicações essenciais, que permitam localizar a referência na obra, ex.: Miguel João
COSTA, Direito Penal, 23.
descrição completa das obras: na Lista Bibliográfica (Teses), na 1.ª referência (artigos
das publ. periódicas).
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APLICAÇÃO DA NP 405
Lista bibliográfica

alfabetação: pelo apelido do autor; pelo nome da colectividade; pelo título, nos casos de não
existir autor

autor
até 3 autores: todos mencionados e separados por ; ex.: MERÊA, M. Paulo; CRUZ, G.
Braga da; CRUZ, Sebastião
mais de 3 autores: mencionar o primeiro seguido de et al.: SOARES, Rogério G.
Ehrhardt, et al.
ministérios, órgãos legislativos, judiciais, etc.: aparece em primeiro lugar a
circunscrição territorial, ex.: PORTUGAL. Ministério das Finanças
grupos eventuais (congressos, colóquios, simpósios, jornadas, etc.): mencionam-se o
nome, o número, o local e a data, ex.: CONGRESSO

DE

LOGÍSTICA

DA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE LOGÍSTICA, 3, Lisboa, 2003
editores literários, compiladores, anotadores, etc., podem ser tratados como autores,
acrescentando-se ao nome as abreviaturas das suas funções antecedidas por
vírgula, ex.: MERÊA, M. Paulo, coord.
desconhecido: entra-se pelo título; se se conseguir determinar em fontes exteriores é
dado entre [ ]

títulos
vários títulos: coloca-se o que se apresenta com maior evidência
complemento de título: transcreve-se, se contribuir para uma melhor compreensão
do título;
títulos ou complementos longos podem ser abreviados (não no início do título) desde
que não se perca a informação essencial.

responsabilidade secundária
pessoas ou colectividades com responsabilidade secundária podem figurar depois do
título, pela ordem em que aparecem, ex.: BREALEY, Richard A.; MYERS,
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Stewart C. –Princípios de Finanças Empresariais. Trad. Maria do Carmo Figueira;
rev. téc. J.C. Rodrigues da Costa.

edição
o número ou dados relativos à edição indicam-se tal como aparecem na fonte, mas
podem ser abreviados, ex.: 4th rev. ed./ Nuova ed./ 5ª ed. actual.

dados de publicação
local: transcrito tal qual aparece na fonte e, para distinguir locais homónimos,
acrescentar o nome do estado, província, país, etc. separados por vírgula.
Local de publicação desconhecido: [S.l.]
editor
pode ser abreviado se não causar ambiguidade, ex.: Almedina (i.e. Livraria
Almedina)
– editor desconhecido: [s.n.]
data: ano de publicação desconhecido, indicam-se entre parênteses rectos as datas de
impressão, copyright, depósito legal ou a data presumível, ex.: [imp. 1985],
[cop. 1987], [D.L. 1978], [1983?], [s.d.].

referências monográficas

APELIDO, Nomes – Título: complemento de título. Responsabilidade secundária. Edição. Local
de publicação: Editor, Ano de publicação. [Descrição física]. (Série). Notas. ISBN
(aconselhado).
ex.: COLLINS, Jim – De bom a excelente: porque é que algumas empresas dão o salto…e
outras não. Trad. Paulo Tiago Bento. 3.ª ed. Cruz Quebrada: Casa das
Letras, 2007. 383 p. ISBN 978-972-46-1697-1.
HELLER, Robert – Como comunicar com clareza. Trad. Ana Maria Pinto da Silva.
[Porto] : Livraria Civilização, 1999. 72 p. (Manuais Práticos do
Gestor). ISBN 972-26-1519-X.
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parte ou volume e contribuições em monografias

APELIDO, nomes - «Título da parte». In APELIDO (do autor da monografia), nomes (do autor
da monografia) - Título da monografia. Edição. Local de publicação : Editor, Ano de
publicação. ISBN. Localização na monografia.
ex.: CAETANO, António; VALA, Jorge – «Socialização organizacional». In
VALA, Jorge [et al.] – Psicologia social das organizações. Oeiras: Celta,
1994. ISBN 972-8027-19-2. p. 51-59.

publicações periódicas

HAMEL, Gary – «Management innovation». Harvard Business Review. Boston: Harvard
Business School. ISSN 0017-8012. 84/2 (2006) 72-84.
PINTO, Mário – «To be, or not to be». Público. ISSN 0872-1556. (13 Fev. 2006) 8.

outras indicações práticas
alfabetar pelo apelido; não repetir o nome do mesmo Autor em caso de múltiplas obras; é
relevante a pontuação e o itálico utilizados na norma de descrição bibliográfica aqui
esboçada

teses e trabalhos académicos
tese não publicada: APELIDO, nomes – Título. Ano. Descrição física. Notas (Tese de…. / ou
Trabalho de…). Acessível na (nome da instituição académica). Local, País.
tese publicada: APELIDO, nomes – Título. Local: Editora, ano. Notas (Tese de…. / ou
Trabalho de…). ISBN.

documentos legislativos e judiciais

A ordem dos elementos da referência bibliográfica é a mesma das monografias, partes ou
volumes e contribuições em monografias, capítulos e páginas de monografias,
publicações em série e artigos de publicações em série.
ex.:
ACORDO entre a Comunidade Económica Europeia e a República Portuguesa.
Lisboa: Fundo de Fomento da Exportação, 1972. 20-22.
REIS, José Alberto dos, anot. – Código do processo civil anotado. 3.ª ed. reimp. Coimbra:
Coimbra Editora, 1980.
DECRETO-LEI n.º 192/89. D.R. I Série. 131 (89-06-08) 2254-2257.
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artigos em documentos electrónicos: revistas, jornais, etc.
APELIDO, primeiros nomes - «Título». Título da publicação em série [Tipo de suporte].
Volume/Número (Ano de publicação) Páginas. Data de actualização ou revisão.
[Data de consulta]. Disponibilidade e acesso. ISSN ou DOI.
ex.:
BORDONABA JUSTE, M. Victoria; LUCÍA PALACIOS, Laura; POLO REDONDO,
Yolanda - «Proceso de entrada y salida del mercado: análisis del mercado
de la franquicia». Cuadernos de Estudios Empresariales [em linha]. 15 (2005) 926. actual. 25 Ago. 2006. [Consult. 25 Ag. 2006]. Disponível em: <URL>.

livros electrónicos
APELIDO, primeiros nomes - Título. [Tipo de suporte]. Edição. Local: Editor, Ano Data de
actualização ou revisão. [Data de consulta]. Disponibilidade e acesso. ISBN.
ex.: KLIMA, Richard E. ; SIGMON, Neil ; STITZINGER, Ernst - Applications of abstract
algebra with MAPLE [em linha]. Boca Raton [etc.] : CRS Press, 1999. [Consult. 2 Jul.
2003]. Disponível em: <URL>. ISBN 0-8493-8170-3.

websites

RESPONSÁVEL PELO SITE – Site [em linha]. Local: Autor do site, data de actualização do site.
[Data da consulta]. Disponibilidade e acesso.
ex.:
LONDON BUSINESS SCHOOL – London Business School [em linha]. Londres: LBS, act.
2006.

[consult.

25

Ago.

2006]

Disponível

<http://www.london.edu/index.html>.
outros casos, mais desenvolvimentos
aplicar a NP 405 correspondente
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em:

FONTES UTILIZADAS
NP 405-1. 1994, Informação e Documentação – Referências bibliográficas: documentos impressos.
Monte da Caparica: IPQ. 49 p.
NP 405-2. 1998, Informação e Documentação – Referências bibliográficas: parte 2: materiais não
livro. Monte da Caparica: IPQ. 27 p.
NP 405-1. 2000, Informação e Documentação – Referências bibliográficas: parte 3: documentos não
publicados. Monte da Caparica: IPQ. 15 p.
NP 405-1. 2002, Informação e Documentação – Referências bibliográficas: parte 4: documentos
electrónicos. Monte da Caparica: IPQ. 26 p.
UNIVERSIDADE DO MINHO. SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO. Normas portuguesas. Braga: UM, 2014.
[consult.
07-04-2014]
Disponível
em:
<http://www.sdum.uminho.pt/Default.aspx?tabid=4&pageid=317&lang=pt-PT>
UNIVERSIDADE DO PORTO. FACULDADE DE ECONOMIA – A norma NP 405: Alguns exemplos práticos.
Porto: FEP, [s.d.]. Actual. Jan. 2009. [consult. 19-03-14]. Disponível em:
<http://www.pbs.up.pt/wp-content/uploads/2009/01/Tutorial-Norma-PortuguesaNP405_actual.pdf>
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