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O que é o EndNote Web? 

O Endnote Web é um gestor de referências bibliográficas 

produzido pela Thomson Scientific e integra-se na Web of 

Knowledge. O Endnote Web é um serviço baseado na Web de 

modo a facilitar o trabalho de alunos, docentes e investigadores 

durante o processo de escrita do seu trabalho de investigação. 

Permite-lhe reunir referências bibliográficas de várias bases de 

dados online como a Pubmed e a ISI Web of Knowledge quer 

por exportação directa quer por importação de arquivos de 

texto. 

Possibilita-lhe: 

Consultar directamente na ISI Web of Knowledge, PubMed e 

outros catálogos de bibliotecas;  
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Importar referências de centenas de bases de dados com 

informação bibliográfica e organizar a sua biblioteca de 

referências em várias línguas;  

Armazenar até 10000 registos por conta no Endnote Web; 

Localizar referências, ir directamente para o texto; 

Partilhar referências com colegas facilitando a colaboração; 

Editar as referências, acrescentar notas e palavras-chave; 

Formatar citações dentro do texto e fazer bibliografias de 

acordo com inúmeros estilos de citação; 

Usar a ferramenta CiteWhileYouWrite no Word para inserir 

referências e formatar os seus papers. 

Aceder às suas referências, protegidas por palavra-passe, em 

qualquer lugar desde que tenha acesso à Internet. 

Diferenças entre EndNote e EndNote 

Web                                                                        Topo       

O EndNote tem mais funcionalidades do que o EndNote Web. A 

capacidade de armazenamento difere. O EndNote permite um 

armazenamento ilimitado de registos enquanto o EndNote Web 

permite guardar até 10000 referências bibliográficas por conta. 

O EndNote permite guardar pesquisas avançadas, editar filtros 

de importação, trabalhar offline, ter arquivos pessoais locais. 

O Endnote Web é um gestor de referências bibliográficas na 

Web, ou seja, não necessita descarregar nenhum software pois 

o armazenamento dos dados é feito na Web, ao contrário do 

EndNote. 

Ambos permitem salvar referências e organizá-las, importar de 

outras bases de dados, citar e formatar bibliografias. O EndNote 

Web tem a vantagem de não necessitar da instalação de 

software. 
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Como criar uma 

conta                                                                                     

                     Topo 

Vá a www.myendnoteweb.com e clique em Sign Up para se 

registar . 

A sua password deve ter 8 ou mais caracteres. Deve 

ter no mínimo um numeral, um carácter alfa e um 

símbolo ! @ # $ % ^ * ( ) ~ '{ } [ ] | \ & _  

Exemplo: 1sun%moon 

Se já tiver conta na ISI Web of Knowledge o seu nome de 

utilizador e palavra-passe são os mesmos. Faça Log-In. 

  

 

  

Instalar o plug-in Cite While You 

Write                                                                                   T

opo 

Se quiser tirar partido da ferramenta CiteWhile You Write para 

o Microsoft Word deve instalar a barra de ferramentas em 

download installers. 
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Instale o plug-in compatível com o seu sistema operativo. 
 

 
 



Como exportar referências para o EndNote 

Web                                                                                                                                         

                                                                 Topo 

Quando está a pesquisar nas bases da B-On ou directamente numa editora, aparece-lhe na maior 

parte das vezes um ícone associado ao registo que lhe permite exportar referências bibliográficas. 

 
 

 
 

Seleccione o formato compatível com o 

EndNote                                                                       Topo 
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Guarde o ficheiro e volte ao EndNote Web. 

Clique no separador Collect e depois Import References. 
 
 

 
 

Procure o ficheiro que guardou. Seleccione o filtro SCOPUS e seleccione a pasta onde quer 

guardar a referência no EndNote. Se não criou pasta pode escolher guardar no Unfiled. 

  

 
 

Importe o registo. 



 
 

Exportar da ISI Web of Knowledge                                                                              Topo   
A exportação de registos da ISI Web of Knowledge é muito fácil. Basta seleccionar os artigos que pretende 
exportar e carregar no ícone  

 
 
 

 
 

Como ordenar as suas referências bibliográficas 

Pode ordenar as suas referências por autor, ano ou título. 
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Como criar grupos de referências bibliográficas                                                            Topo 

Seleccione as referências que pretende da lista de All My References e crie um novo grupo. 

 
 

Dê um nome ao grupo. 

O nome do grupo aparecerá no painel à esquerda abaixo de All My References. 
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Como pesquisar referências dentro da sua conta EndNote Web                                  Topo 

Para pesquisar referências na sua conta de Endnote tem uma área de pesquisa rápida. Pode 

pesquisar por autor ou palavra-chave. 

Pode ainda pesquisar em todas as pastas ou seleccionar uma pasta específica. 

 
 

Introduza os termos de pesquisa e clique em Search. 
 

Como ver a informação completa de um registo                                                           Topo  

Seleccione um registo, clicando em cima do título. 
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Como ir ao registo fonte                                                                                                 Topo 

Depois de abrir o registo tem acesso a toda a informação bibliográfica e pode ainda ir ao registo 

fonte. 

 
 
 
 

Como pesquisar registos relacionados                                                                   Topo 

Se clicar em Related Records irá recuperar registos relacionados no Web of Science. 
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Não se esqueça que para poder utilizar estas funções 
tem de estar numa área que tenha acesso a estes 
recursos. Pode também aceder através do proxy da 
universidade. 

 
 
 

Como usar a ferramenta Cite While You Write no Microsoft Word                              Topo 

No Word seleccione a barra de ferramentas EndNote Web. 

  

 
 

http://www.bib.uevora.pt/endnote-web/#topo


As citações e referências ficarão de acordo com o estilo de citação que seleccionar. 

  

 
 

Inserir citações 

Encontre citações e insira-as no texto. 

  

 
 

Editar citações 

Pode editar citações, apagá-las e ainda trocar a ordem, caso se tenha enganado. 



  

 
 

Como partilhar referências bibliográficas                                                               Topo 

No separador  Organize pode partilhar as suas referências com grupos. 

 

Clique em manage sharing e depois start sharing this group. Insira os endereços de email das 

pessoas com quem quer partilhar as referências. 
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Como formatar referências bibliográficas                                                             Topo 

Formate a sua bibliografia de acordo com um estilo de citação e seleccione o formato em que 

quer a sua lista de referências. 

 
 

Escolha o conjunto de referências que quer formatar. De seguida escolha o estilo de citação 

bibliográfica e o formato do ficheiro. Tem as opções guardar, enviar para o email ou prévisualizar 

e imprimir. 
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Ao escolher   Preview & Print  (Pré-visualizar e imprimir) poderá copiá-las para a sua lista de 

referências no Word. 

É esta a aparência final da pré-visualização. As suas referências são ordenadas alfabeticamente. 

 

 
                                                                                                                                Topo 
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Exportar do Google 

Académico                                                                            

Topo     

Seleccione Preferências do Google Académico. 

  

 

Nas preferências, vá à área Gestor de bibliografias, seleccione Mostrar links de importação 

de citações e seleccione Endnote. Clique no botão Guardar Preferências. 

  

 

Depois de fazer a sua pesquisa, os resultados aparecerão com um atalho para importar para 

EndNote. 
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Guarde o ficheiro no seu computador. 

 

 

No EndNote Web, ao fazer a importação, seleccione o ficheiro e escolha o filtro EndNote Import. 



 
 
 

Clique em importar. O ficheiro será importado com sucesso. 

 


