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No final, deverá ser capaz de…

• Identificar as diferentes formas de aceder ao EndNote basic

• Criar um perfil na Web of Science

• Recolher referências bibliográficas

• Organizar a sua Bibliotecas/Criar pastas

• Organizar referências

• Partilhar referências

• Importar referências bibliográficas

• Exportar referências bibliográficas

• Fazer a ligação com processadores de texto

• Reconhecer diferentes estilos bibliográficos 

• Formatar bibliografias …
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• O End Note é um software de geração automática de bibliografias,
desenhado de modo a permitir guardar, organizar e usar as referências
bibliográficas encontradas ao fazer pesquisa de informação.

• Permite também organizar imagens, gráficos, tabelas e figuras

• É integrável com processadores de texto, concretamente o MSWord,
através do “download” de um plug-in - CWYW – Cite While You Write.

• O EndNote Basic é a versão online do software e ao mesmo tempo uma
ferramenta de pesquisa bibliográfica.
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End Note /EndNote Basic



• Importar directamente referências bibliográficas a partir da Web of
Science e de várias outras bases bibliográficas.

• Fazer o “download” de referências de catálogos de bibliotecas ou 
outras bases de dados electrónicas (Importar referências)

• Criar bibliotecas (pastas) de referências bibliográficas sobre um 
tópico específico, (ENb até um máximo de 1000 pastas. O EN não 
tem limite ao número de pastas)

• Editar referências

• Guardar até 50,000 referências por utilizador e guardar anexos até
2GB.
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O End Note basic permite:



• Gerar bibliografias de acordo com estilos específicos para 
publicação

• Partilhar a informação seleccionada com outros utilizadores do 
EndNote b.

• Detectar referências duplicadas

• Inserir automaticamente citações e formatar bibliografias no 
Microsoft Word através da funcionalidade CWYW (Cite While
You Write);

• Escolher entre mais de 6500 estilos bibliográficos, sendo possível 
introduzir pequenas modificações num estilo existente. 
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O End Note basic permite:



• Não é possível criar novos estilos de formatação.

• Não é possível guardar pesquisas efectuadas, embora seja possível 
guardar e  importar referências localizadas nessas pesquisas.

• Não dispõe de listas de termos.

• Não é possível guardar informação adicional, como palavras-chave, 
notas e resumos. 

• Se não tiver acesso à Web of Science não consegue criar conta
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O que não é possível fazer no ENb



• O EndNote Basic (Online), está acessível gratuitamente às 
instituições de ensino superior em Portugal, porque se encontra 
integrado na Plataforma de pesquisa Web of Science, acessível via 
B-On.

• Para aceder há que criar um perfil (uma área pessoal) dentro da 
Web of Science (a partir de um computador autorizado)

• O acesso ao EndNote Basic é estabelecido através de username e 
password.

• Após o procedimento anterior passa a ser possível aceder 
directamente através do site http://www.endnoteweb.com, embora 
tenha que ser com os elementos do perfil criado na WoS, 
especificamente e-mail e password. 

• Assim:
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http://www.endnoteweb.com/
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Para aceder ao ENb tem 
que criar um perfil de 
utilizador na WoS
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não esquecer as regras 
para a criação da 
password
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A partir do 
momento em 
que o registo foi 
efectuado passa 
a ter acesso ao 
EndNote b.



Getting Started

Quando entramos pela 1ª vez no ENb. surge o “Getting
Started Guide”, que nos dá uma panorâmica geral do 
que é possível fazer dentro do programa: Find; Store
and Share; Create; Connect
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EndNote b: Collect

• É possível, dentro do EndNote b, fazer pesquisa de informação na 
Web of Science e armazenar as referências localizadas.
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EndNote b: Collect

O EndNote b. permite o acesso a inúmeras bases de dados a que as 
Bibliotecas portuguesas não têm acesso autorizado assim e para 
limitarmos a nossa pesquisa às bases a que realmente temos acesso 
devemos criar uma lista de favoritos em “Select favorites”

Para saber quais as bases disponibilizadas pela Biblioteca da FCT e 
através da B-On há que pesquisar ambos os sites e identificá-las 
individualmente.
Genericamente as bases disponíveis na FCT são:
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 EBSCO: Academic Search Premier ; Business Source Premier ; ERIC; 
MEDLINE

 Web of Science e bases associadas

 Elsevier / Science Direct

 PubMed



Collect: Select favorites
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Introduza os termos de pesquisa e 
seleccione os campos em que 
pretende pesquisar

É desde logo possível decidir se 
quer ver todos os resultados 
localizados ou se pretende optar 
por ver um determinado n.º do 
total recuperado
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Para adicionar 1 registo ao EndNote colocar 1 visto na caixa de selecção e seleccionar o grupo ao qual 
se pretende acrescentar a referência.

Sabemos que o registo ficou guardado quando aparece um visto junto ao título e no topo uma nova 
coluna com a indicação, “copied”.

√
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Pesquisar na WoS e guardar no ENb
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Quando as referencias são guardadas na lista de resultados da pesquisa na WoS, 
surge sob a caixa de selecção o ícone EN, assim:
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As referencias importadas da WoS surgem na coluna da 
esquerda do écran na pasta “Unfiled”, estas referências 
são parte integrante da My Library (conjunto de todas as 
referências do perfil) e podem ser organizadas em novas 
pastas/grupos ou em pastas/grupos já existentes.

Criar uma Biblioteca
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Mover referências dentro da nossa biblioteca de um grupo para outro.

• Marcar as referências com um visto na caixa de seleção (caixinha à esquerda 
no n.º na lista de resultados). Se quisermos salvar todas clicar em “all”, 

• Selecionar “New Group”, na lista de opções (caixa drop down)

• Surge uma pequena janela em que nos é pedido para atribuir um nome ao 
novo grupo, após o que damos o OK.

• As referências selecionadas vão ser guardadas no  grupo acabado de criar.

• Na coluna da esquerda do écran encontra-se a lista dos grupos criados na 
nossa biblioteca. Para acedermos a um grupo basta clicar no seu nome.

Atenção: Há a possibilidade de verificar se há referências em duplicado e eliminá-las
em: Organize > find duplicates

Organizar a “Biblioteca”
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Organizar a “Biblioteca”
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As referências guardadas através da WoS estão sempre 
disponíveis e podem ser visualizadas na plataforma original.

Clicando no botão “Source Records”, será aberta a página do 
registo na Web of Science o que permite a visualização do 
registo completo. Se clicarmos em “Related Records” vemos a  
listagem dos registos relacionados. O mesmo ocorre com 
“times cited”.

Atenção: para que estas ligações se estabeleçam é necessário estar num computador 
com acesso permitido à WoS

EndNote b: Acerca das referências
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• Agora já é possível associar gratuitamente ficheiros pdf às nossas 
referências, até o limite máximo de 2GB.

• O processo não é feito no momento da importação da 
referência. 

• Será necessário fazer o download do ficheiro no seu computador 
e depois dentro da referência dar o comando “attach file”

• Surge uma janela “upload file attachments” onde surge  a 
informação de quanto espaço tem disponível na sua área 
pessoal e onde pode dar o comando de localizar o pdf que quer 
associar à referência.

Assim …. 

EndNote b: anexar ficheiros
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EndNote Web – Anexar ficheiros
26-10-2017
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EndNote Web – Anexar ficheiros

• Ao dar o comando “abrir” após a localização do 
pdf pretendido no seu computador, surge na 
janela do EndNote a possibilidade de fazer 
“upload”:

• Após este comando é-lhe mostrado a evolução 
do processo de upload …
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EndNote Web – Anexar ficheiros
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Pesquisar dentro do EN b.

Pesquisar referencias nas pastas do EndNote b.
• É possível pesquisar um termo (autor ou palavra) no programa 

usando a opção “Quick search”.
• Na caixa de pesquisa introduzimos o termo a pesquisar, 

seleccionamos o grupo de referências onde queremos efectuar a 
pesquisa ou deixamos seleccionada a opção “All My References”.

• O termo introduzido é pesquisável em todos os campos.
• Na pesquisa pode-se usar truncatura (no final da palavra 

asterisco) e booleanos embora com símbolos diferentes daqueles 
a que estamos habituados.

• Na lista de resultados, o termo pesquisado surge evidenciado a 
vermelho, caso o termo não seja localizado no título é porque se 
encontra em qualquer outro local da referência.
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Pesquisar dentro do EN b.

Dicas de pesquisa:
• Um espaço entre 2 termos de pesquisa é identificado como o 

operador boleano OR.

• O símbolo + antes do termo de pesquisa funciona como o operador 
AND, recuperando resultados que contenham ambas as palavras 
introduzidas.

• O sinal – funciona como NOT.

• Podem-se utilizar parêntesis para afinar a expressão de pesquisa 

(+__ +__ )

▫ + dinosaur + bird (recupera referências com ambas as palavras

▫ Dinosaur (+egg + fossil) recupera referências que contenham 
dinossauro OU ovo e fossil)

• As aspas “__”, localizam a expressão exacta. Ex: “dinosaur egg”
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EN b. – Introdução manual de referências
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Para introduzir 
referências 
manualmente basta 
preencher os campos 
sobre os quais dispõe 
de informação.

Os campos a 
preencher variam de 
acordo com o tipo de 
referência de que se 
trata.



EN b. – Importar referências
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Podem-se importar referências de vários modos: recorrendo à 
exportação directa das bases bibliográficas de pesquisa para EN b. 
(Actualmente a maioria das bases tem a opção de exportação directa para EndNote)

Por exportação/importação a partir de outros gestores (em formato 
RIS)

O formato RIS é um formato standard para transferência de referências!       



EN b. – Importar referências

Importar referências
• Podem-se importar referências directamente de bases 

bibliográficas, ou de ficheiro guardados.

• Os dados guardados em ficheiro têm que estar num 
padrão que o EN b. reconheça, senão não é possível 
importar os registos. (formato EndNote import e  
RIS/Refman RIS) 

• Para importar referências de bases sem a opção de 
importação directa deve-se em primeiro lugar 
descarregar as referências num formato compatível com 
o EndNote, formato RIS por exemplo.

26-10-2017

33



EN b. – Importar referências
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RESUMO:
Importar referencias:
• À partida todas as bases reconhecidas pelo End Note b. 

permitem a exportação direta de registos para End Note 
sem necessidade de filtros ( a Science Direct por exemplo)

• Em relação a algumas outras bases tem que se guardar as 
referências dos itens pesquisados em ficheiros de texto no 
nosso computador, ir ao End Note b. e proceder à sua 
importação.

• Quase todas as Bases de dados bibliográficas dispõem, 
para além do EndNote, dos formatos de exportação RIS e 
BibTex.
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EN b. – Importar referências



 Há a possibilidade de aumentar a capacidade do EndNote
Web através da partilha de pastas.

 No separador “Organize” vamos a “Share Group” , 
seleccionamos as pastas que pretendemos dar autorização 
para serem partilhadas e introduzimos o endereço de e-mail 
da pessoa ou pessoas com quem queremos partilhar aquelas 
referências.

 Este processo muito simples permite-nos visualizar pastas 
de outras pessoas e usar referências dessas pastas, mas só o 
próprio poderá apagar informação

 No “Other’s groups” podemos ver quem nos autorizou a 
visualizar as suas pastas de referências.
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EN b. – Partilha de pastas
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Gestão de grupos/Partilha de pastas

No “Organize” / 
“Manage my
groups” podemos 
criar grupos, 
alterar o nome das 
nossas 
pastas/bibliotecas 
e eliminar pastas.



26-10-2017

38

Ainda no “Organize” 
podemos verificar se 
entre as nossas 
referências existem 
duplicados. 
O Processo é feito 
automaticamente.

Localização de duplicados



Definir estilos para a bibliografia:
 Separador “Format”
 Abre um conjunto de opções, das quais queremos 

“Bibliography”,
 Na caixa “references” seleccionamos o grupo
 Na caixa “Bibliographic style” a norma pretendida
 E na caixa “file format” o modo de apresentação (txt ou rtf)
 Depois clicamos em “preview and print”
 Após a pré-visualização podemos mandar imprimir

Opções: Em simultâneo é possível  personalizar a caixa do estilo 
e

ver os formatos mais usados numa caixa que aparece à direita.
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EN b. – Normas e estilos
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EN b. – Normas e estilos



Inserir citações e editar citações Cite While You Write
 O plug-in do programa do EndNote b. para o Word e Open Office, traz consigo 

um submenu que é instalado nas ferramentas dos programas.

 Ao usar o CWYW podemos procurar, inserir uma citação do EndNote b., no 
texto que estamos a produzir e definir o seu formato.

 Podemos ainda pesquisar citações no ENW sem deixar o Word, só temos que 
posicionar o cursor onde queremos inserir a citação, seleccionar na barra de 
ferramentas do ENW “find citation” e lançar a pesquisa. Podem-se usar 
truncaturas e booleanos.

 Podemos saltar do documento Word para o ENW através de “Go to EndNote”.

 Para editar citações, no caso de necessitar de fazer alguma alteração use “Edit
Citation”

 Se estiver a usar outro processador de texto que não o Word use “unformat
citation”, para substituir citações formatadas por texto simples, que depois 
pode ser reformatado de acordo com o programa que estiver a usar.

 Também se podem exportar referências do texto que estamos a produzir, para 
o ENW.
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EN b.
Plugins para processadores de texto
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EN b.
Plugins para processadores de texto
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EN b. - Integração com o Word



Localizar e inserir citações no texto:
 Posicionar o cursor no local onde se pretende inserir a citação.

 Seleccione “find citation”. (Quando dá o comando para inserir uma citação 
abre-lhe uma caixa de diálogo que lhe pede o seu username e pasword
EndNote Web.)

 Abre uma janela de pesquisa. Na caixa de pesquisa introduzir o termo ou 
termos que pretende localizar (pode usar truncatura).

 Uma lista de todas as referências que contêm os termos pesquisados é 
apresentada.

 Para saber pormenores de qualquer uma das referências listadas basta 
clicar sobre ela, e os detalhes aparecem na parte inferior da janela.

 Para inserir a citação basta seleccioná-la e clicar em “insert”.

 A Citação é inserida e é ao mesmo tempo criada a referência 
correspondente no final do documento.

 Dependendo do estilo que usar a citação será lançada com n.º de chamada 
em texto ou com o formato (autor, ano).
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EN b. - Integração com o Word
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EN b. - Integração com o Word
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EN b. - Integração com o Word

citação

Referência 
bibliográfica
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EN b. - Integração com o Word
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Nas opções pode 
visualizar os dados da sua 
conta, ver as informações 
do seu perfil e alterar 
dados como: password; e-
mail e outras informações 
…

EndNote b. - opções



EndNote b.

Bom trabalho!

Para mais informações
div.db.helpdesk @fct.unl.pt

MRosário
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Tutorial End Note Web
by Maria do Rosário Duarte is licensed under a Creative 
Commons Atribuição-Uso Não-Comercial 3.0 Unported
License 
Based on a work at www.biblioteca.fct.unl.pt.


