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NORMAS PORTUGUESAS



 NORMAS PORTUGUESAS

1. O que é uma norma e para que serve?
2. Qual a entidade responsável pela elaboração 
das normas em Portugal?
3. Como identificar as normas?
4. Quais as normas mais relevantes para a 
elaboração de um trabalho científico/ 
académico?
5. Onde se encontram disponíveis?
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1. De acordo com o Instituto Português da 
Qualidade (IPQ) “uma norma é um documento 
estabelecido por consenso e aprovado por um 
organismo reconhecido, que fornece regras, 
linhas directrizes ou características, para 
actividades ou seus resultados, garantindo 
um nível de ordem óptimo num dado 
contexto” 

(Disponível em: 
http://www.qualidadeonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=713&Itemid=66 )

http://www.qualidadeonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=713&Itemid=66
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2. A entidade responsável pela elaboração das 
normas em Portugal é o Instituto Português da 
Qualidade (IPQ), que gera e coordena o 
designado “Sistema Português da Qualidade” 
(SPQ), assim como outros sistemas de 
qualificação no domínio regulamentar, que lhe 
sejam atribuídos por lei. Consultar:

http://www.ipq.pt/backhtmlfiles/ipq_mei.htm 

http://www.ipq.pt/backhtmlfiles/ipq_mei.htm
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3. As normas portuguesas compõem-se por um 
prefixo alfabético seguido de um código 
numérico.

Assim, identificam-se pelo prefixo NP ou pelo 
prefixo NP EN, sendo neste último caso uma 
adaptação de uma norma europeia.
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4. As normas mais relevantes para a elaboração 
de um trabalho científico / académico são:

 
NP 405-1 - Informação e documentação (1994)

NP 405-2 -  Informação e documentação. Referências 
bibliográficas. Material não livro (1998)

NP 405-3 -  Informação e documentação. Referências 
bibliográficas. Documentos não publicados (2000)

NP 405-4 -  Informação e documentação. Referências 
bibliográficas. Documentos electrónicos (2002)
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5. As normas encontram-se disponíveis,na 
Biblioteca do CAM, em formato papel, na sala 
de leitura, na área reservada aos materiais de 
apoio do mestrado “Portugal islâmico e o 
Mediterrâneo”.
Também se encontram disponíveis, em pdf, no 
site do CAM:

http://www.camertola.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=179&Itemid=28 

http://www.camertola.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=179&Itemid=28


Outras informações
Para esclarecimentos adicionais, 

aceda através de:

 Serviço de referência virtual - 
“Pergunte ao bibliotecário”, em 
www.camertola.pt 

 Email: biblioteca@camertola.pt 

 Contactos:

R. Dr. António José de Almeida nº 
1-3

7750-353 Mértola
Tel.: 286 612 443
Fax: 286 611 089

http://www.camertola.pt/
mailto:biblioteca@camertola.pt
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