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No final, deverá ser capaz de …

• Instalar o programa

• Definir preferências, 

• Importar referências, documentos ou páginas

• Integrá-lo com os processadores de texto

• Identificar e utilizar plenamente todas as 

funções



Zotero

• O Zotero é um software livre (em regime de open source), disponibilizado 

pelo web browser Mozilla Firefox, que permite recolher, gerir e citar fontes 

bibliográficas. 

• Existe o Zotero para o browser Mozilla Firefox e o Zotero Standalone

para o Chrome, para Safari e se o desejarmos também para Firefox

• O Zotero interage com os recursos on-line, permitindo a captura automática 

de informação para citação  a partir de páginas Web.

• É integrável com o Microsoft Word, o Open Office o Neo Office e o Libre 

Office  através de plugins.

• É passível de ser usado com o WordPress e outros softwares de blogs.

• Permite o armazenamento de páginas HTML, de “PDF’s”, de vídeos, 

fotografias, documentos word ou excel inclusivé e outros

• Permite anotações (embora não diretamente no PDF) e/ou a inserção de notas ou 

comentários

• Pode ser usado off-line (desde que instalado o plugin para MS Word ou 

Open Office).
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Instalação para Firefox



Instalação para Firefox
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Instalação para Firefox



Zotero Standalone - Instalação

Após dar o comando de 

instalação do Zotero standalone é 

feito o download de um ficheiro 

executável.

Em simultâneo (se estamos a 

usar o Chrome abre 

automaticamente uma janela 

para instalarmos os conectores 

no browser de modo a ser 

possível ao Zotero capturar 

automaticamente referências das 

plataformas online.



Zotero Standalone - Instalação
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Zotero Standalone - Instalação



Como o Zotero Standalone é independente do browser, existem 

certas definições avançadas que  não funcionam.

Da mesma forma, uma vez que Zotero Standalone não tem acesso 

aos cookies armazenados no browser, às vezes não é capaz de 

importar automaticamente ficheiros de artigos quando estes estão 

acessíveis através de uma proxy.

Uma das características mais interessantes do Zotero é a sua 

capacidade para capturar metadados automaticamente a partir de 

sites. 

Para o fazer o Zotero Standalone precisa de comunicar com o 

browser que estamos a utilizar, o que é feito através da instalação 

de conectores Zotero para Chrome, Safari, Opera …

Zotero Standalone



Configuração para Chrome



Conectores para Chrome



Conectores para Chrome
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Em Documentation > Quick Links , é possível localizar vídeos de ajuda à 

compreensão do programa e textos explicativos, referentes a cada uma das 

funcionalidades. 

Os “Screencast tutorials” orientam-nos nas várias vertentes do programa.

Zotero - Tutoriais



Definir Preferências
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No Zotero, no comando representado pela roda dentada podemos aceder 

ás preferências do software e sincronizar o nosso Zotero com o nosso 

perfil online.



• É possível entrar num catálogo on-line de uma biblioteca e 

importar uma referência bibliográfica para o Zotero. É o caso 

da Biblioteca do Congresso, da British Library e de muitas 

outras. 

• É igualmente possível guardar qualquer documento a partir de 

uma página web, de uma pesquisa realizada numa base de 

dados online, etc

• A informação a reter é “sentida” pelo Zotero através de “site 

translators” que, trabalham com vários catálogos de 

bibliotecas, websites, livrarias on-line como a Amazon, jornais 

e outros.
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Capturar/Importar uma referência



• Actualmente quase todos os  OPACs, ou seja, os catálogos 

online das Bibliotecas permitem importar referências para 

qualquer gestor bibliográfico através do comando “guardar 

registo” ou “exportar citação”

• É possível importar referências através do botão “save to 

Zotero”. Se der o comando “Save to Zotero com captura” o 

programa  faz uma “snapshot” /”fotografia” da página
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Capturar/Importar uma referência
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Uma pesquisa na Library of

Congress sobre o assunto 

“information literacy – ability testing” 

no campo subjects containing, dá-

nos uma lista de 6 resultados. 

Se desejarmos guardar todos os 

documentos desta pesquisa bastará 

carregar no ícone da pasta no topo 

da página e abre-se uma janela 

com a lista de títulos permitindo-nos 

seleccionar os que desejamos 

guardar.

Capturar/Importar uma referência
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Capturar/Importar uma referência

Se estivermos directamente dentro 

do registo de um livro aparece o 

ícone de um livro azul e torna-se 

possível guardar o item 

isoladamente.

Ao guardá-lo capturamos s ref.ª e 

os metadados associados.

De seguida há que criar uma pasta 

para colocar o item no seu interior.
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Capturar/Importar uma referência

Para guardar os itens de 

uma pesquisa efectuada 

no catálogo da British

Library, o procedimento é 

igual.
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É possível importar referências diretamente de sites como  

jornais, sites de partilha de fotos, como o Flickr, ou o Pixabay, do 

Youtube, etc.

Capturar referências de diversos tipos



Zotero: Importar 1 artigo
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Ao importar a ref.ª de 1 artigo, 

capturamos a ref.ª, os 

respectivos metadados, uma 

imagem da página “HTML” e 

ainda o “PDF” a ela associado. 

Na coluna da direita vemos os 

dados e metadados

associados ao artigo e à sua 

captura.

A janela do Zotero encontra-se dividida em três colunas. A 

coluna da esquerda “My Library”, é o local onde temos 

organizadas as nossas colecções de referências (cada 

colecção pode ter várias sub colecções e pastas em 

número ilimitado). Na coluna do centro são identificados 

os itens existentes dentro de cada pasta e na coluna da 

direita surgem-nos as informações referentes a cada item 

e a possibilidade de criar notas, anexar documentos, criar 

etiquetas e outras …
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Também é 

possível 

importar 

referências de 

sites como o 

Google Scholar

Capturar/Importar uma referência



Importar PDf’s diretamente
Por arrasto, 



Importar PDf’s diretamente



Zotero - Comandos
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Criar Novo Grupo (ver 

slyde 32

Criar uma nova colecção 

(pasta)

O Símbolo da roda 

dentada é o símbolo das 

ferramentas do 

programa  que permitem 

importar e exportar 

registos, definir 

preferências e outros …

Guarda uma página Web.

Cria uma referência a 

partir da página que 

estamos a visualizar 

através do processo de 

fotografia /“ snapshot”.

Permite pesquisar itens 

na internet através de 

um ISBN ou um DOI 

Quando pretendemos 

recriar o tomar notas num 

documento. Abre uma 

janela na coluna da 

esquerda, onde podemos 

criar as anotações que 

quisermos .

Novo Item = introdução 

de ref.ª manualmente
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Locate = Localizar.

Após selecionarmos uma ref.ª

podemos clicar na seta e pedir 

para ver o item online

Zotero - Comandos

Caixa de pesquisa rápida

Pesquisa avançada (ver slide 30)

Permite anexar ficheiros a itens dentro do 

nosso zotero por exemplo uma “snapshot”  à 

ref.ª de um livro.



Alterar modo de 

visualização

Ícone de sincronização

Fechar a janela do 

zotero

Zotero - Comandos



Adicionar anexos a uma ref.ª



Criar Grupos
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Ao criar um grupo 

está a permitir a um 

conjunto de pessoas 

ver e usar os seus 

registos. É um bom 

meio de partilha entre 

membros de um 

grupo de 

investigação, entre 

colegas, entre alunos 

e professores, etc…

Torna-se possível, se 

definir o seu grupo 

como público, 

visualizar alguém que 

tenha referências 

e/ou artigos aos 

quais não 

conseguimos aceder.



Pesquisa
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Podemos pesquisar qualquer termo nesta caixa. O termo será pesquisado 

onde definirmos, pode ser em todos os campos de informação associados à 

nossa coleção e etiquetas, nos campos autor, título e data ou em tudo.
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Dentro das referências guardadas o “Locate” (Localizar) é um comando que, uma vez selecionado

permite localizar o livro, artigo ou outro tipo de documento (de acordo com o tipo de referência que 

temos seleccionada), on-line.

Localizar



Nas preferências do botão “localizar” no Zotero existe a possibilidade de definir 
motores de busca para localização de artigos on-line. Já vêm pré-definidos alguns 
mas podemos acrescentar outros (da nossa preferência ), é só entrar no site que 
queremos  e adicioná-lo.

Localizar



Localizar
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Abre uma janela de pesquisa avançada, permitindo localizar itens de acordo com 

diversos critérios. É possível pesquisar em diversos campos e associar vários termos 

através dos operadores booleanos.

Pesquisar



Etiquetas (Tags)
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O comando “etiquetas” possibilita a atribuição de novas keywords , escolhidas por 

nós (para além das que se encontram associadas aos registos e que são 

capturadas no momento em que  importamos a ref.ª)  às referências  guardadas 

no nosso Zotero.



Relações
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Dentro de cada item há a possibilidade de cruzar referências e estabelecer 

relações entre diferentes documentos. Para tal seleccionamos “relações” 

na coluna da direita, “adicionar”, abre uma caixa de diálogo com as nossas 

colecções Zotero, escolhemos o item, damos o OK!

Assim:
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Zotero – RelaçõesRelações



Integração com processadores de texto
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Para interagir 

com o Word ou 

outro 

processador de 

texto o Zotero

instala um 

plugin

(executável) no 

nosso 

computador.
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Após fazer o download do plug-in e a sua instalação há que reiniciar o computador!

Integração com processadores de texto
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Integração com processadores de texto



Criar uma bibliografia a partir de uma coleção



Criar relatório a partir de um item



Criar relatório a partir de um item


