
Na sequência da Resolução do Conselho de Ministros nº48-D/2017, que aprova as linhas orientadoras para 
o Plano Nacional de Leitura 2027, compete às áreas governativas da Educação, das Autarquias Locais, da 
Cultura e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior o desenvolvimento de uma política integrada de promoção 
da leitura, e da escrita e das múltiplas literacias, nomeadamente, a cultural, a científica e a digital.

Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior da BAD

KIT DE APOIO AO USO ÉTICO 
DA INFORMAÇÃO

RECURSOS EM DESTAQUE

OUTROS RECURSOS

ÂMBITO
Para a elaboração de um trabalho académico e científico é necessário efetuar a 
pesquisa, seleção e consulta de fontes de informação que provem e sustentem 
o que se pretende transmitir no trabalho a desenvolver. As fontes de informação 
consultadas devem ser indicadas ao longo do trabalho sob a forma de citações em
texto e das respetivas referências bibliográficas. Citar e referenciar garantem o uso
ético das fontes consultadas e evitam o plágio.

OBJETIVOS
Compreender a importância de citar e referenciar no contexto académico;
Identificar as fontes consultadas na elaboração de um trabalho académico;
Aplicar normas/estilos bibliográficos;
Conhecer ferramentas de apoio à criação de citações e referências bibliográficas;
Evitar o plágio.
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Pesquisar informação

Evitar o plágio

Citar e referenciar

respeitar os direitos 
de autor

atribuir licenças 
de uso partilhar e 
publicar informação

PORQUE DEVO CITAR E REFERENCIAR?
A elaboração de um trabalho académico e científico tem por base um conjunto 
de ideias de outros autores. Citar e referenciar é a forma de dar mérito aos 
autores das fontes consultadas pelo contributo, importância  e dedicação na 
área do conhecimento em que desenvolvem os seus estudos. [...] 

O QUE DEVO CITAR?

COMO DEVO CITAR E REFERENCIAR?

O APRENDIZ DE INVESTIGADOR
Respeitar os direitos de autor: referências 
bibliográficas (página da Internet)

USO ÉTICO 
DA INFORMAÇÃO

DIREITO 
DE AUTOR

REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

EVITAR O PLÁGIO
Normas para citar e referenciar

CITAÇÃO REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

GESTORES DE REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

CITAR E REFERENCIAR
O bom uso da informação

PLÁGIO REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICASCITAÇÃO 

Plágio e uso ético da informação
Aprende sobre el plagio y cómo evitarlo

Para uma ética do trabalho académico a partir da literacia de informação
What are bibliographies and references

[ÂMBITO]
O kit é uma ferramenta que agrega um conjunto de informações 
essenciais à elaboração de trabalhos escolares, académicos 
e ao uso ético da informação. No quadro do Plano de Ação 
para a área da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do PNL 
2027, o Kit é um agregador referencial em desenvolvimento, 
concebido pelo Grupo de Trabalho BAD das Bibliotecas de 
Ensino Superior.

[DESTINATÁRIOS]
O KIT destina-se quer a estudantes, investigadores e docentes 
do ensino superior, quer a alunos e professores do ensino 
básico e secundário.

[DEFINIÇÃO]
O KIT tem como objetivo facultar um conjunto de recursos de 
aprendizagem e outros materiais de divulgação destinados ao 
apoio no uso ético da informação, às questões de propriedade 
intelectual, e à partilha de estratégias para evitar o plágio na 
elaboração de trabalhos escolares, académicos e científicos.

[ESTRUTURA]
O KIT disponibiliza recursos, tais como:
Guias, tutoriais, apresentações (PPT, Prezi), sítios web e 
blogues, vídeos e animações, infográficos, MOOCs e cursos 
e-learning e/ou b-learning, questionários, software, normas 
e diretrizes.

[METODOLOGIA]
No sentido de fornecer conteúdos e recursos que contribuam 
para o desenvolvimento da literacia de informação e uso ético 
da informação, o projeto de criação de um KIT para este efeito 
decorrerá de forma faseada. 
Destacam-se as seguintes fases do projeto em curso:

Definição das áreas (categorias) e públicos a que se destina 
o KIT;
Definição dos metadados necessários para a descrição 
dos recursos a incluir no KIT;
 Criação e partilha de um formulário com vista à recolha 
de conteúdos e recursos de cariz relevante;
Revisão e validação dos dados recolhidos através do 
referido formulário;
Conceptualização da estrutura do KIT como página web 
própria, a integrar no website do PNL;
Desenvolvimento dos conteúdos do KIT, como base nas 
categorias definidas;
Partilha e disseminação do KIT.
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CITAR E REFERENCIAR
[essencial do tópico]

Citar e referenciar
Para fazer o meu trabalho consultei livros, 
sites web, revistas, folhetos, vídeos e até um 
arquivo de fotografias! 

Devo citar tudo?!?!

NA DÚVIDA, 
É SEMPRE MELHOR CITAR 
E REFERENCIAR.

NESTE TUTORIAL 
VAIS APRENDER 
A CITAR E 
REFERENCIAR 
UM VÍDEO DO 
YOUTUBE.


