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A FERRAMENTA MAIS EFICIENTE 
PARA GERIR A SUA PESQUISA
O EndNote permite-lhe mover-se continuamente através 
do seu processo de pesquisa com ferramentas flexíveis para 
pesquisar, organizar e partilhar a sua pesquisa, criar a sua 
bibliografia e redigir o seu documento.

PARA WINDOWS®
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O que pode fazer com o EndNote
•	 Criar uma biblioteca personalizada de todas as suas referências.
•	 Insira as referências no Microsoft® Word, Wolfram Mathematica 8, ou Apple® Pages, e o EndNote irá criar automaticamente 

citações e uma bibliografia que cumpram os requisitos do seu registo ou manual de estilo selecionado; compreende mais de 
6.000 estilos bibliográficos à escolha.

•	 Anexe ficheiros PDF, ficheiros áudio, vídeos, ou qualquer outro tipo de ficheiro às suas referências - até 45 ficheiros por registo.
•	 Leia e anote os PDF anexados.
•	 Organize a sua biblioteca em grupos para categorizar as referências por projeto, assunto ou qualquer outro elemento que 

escolher; a mesma referência poderá ser utilizada em tantos grupos quanto desejar.
•	 Sincronize as referências e grupos do seu EndNote com vários computadores, partilhe as referências com outras pessoas, e 

tenha acesso às suas referências a partir de praticamente qualquer lugar com qualquer navegador de Internet iniciando uma 
sessão na sua conta online do EndNote em my.endnote.com. 

•	 E muito, muito mais!

INTRODUZA CITAÇÕES
Importe citações e referências 
diretamente para o Microsoft Word.

PESQUISE FACILMENTE
Aceda a milhares de recursos 
online no EndNote.

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA - ENDNOTE

PARTILHE A SUA 
BIBLIOTECA
Colabore com outros 
utilizadores do EndNote X7.

VISUALIZAR E ANOTAR OS SEUS 
FICHEIROS PDF
Adicione notas aos seus ficheiros PDF 
e procure-os posteriormente. Utilize 
a funcionalidade de e-mail integrada 
para poder partilhar rapidamente uma 
referência e os seus anexos de arquivo 
com outras pessoas.

ORGANIZAR AS SUAS 
REFERÊNCIAS
Crie grupos e arraste e 
largue as suas referências 
nos grupos, ou crie grupos 
inteligentes automáticos e 
deixe que o EndNote trate 
dessa operação por si.

SINCRONIZE A SUA 
BIBLIOTECA
Sincronização através do 
ambiente de trabalho, 
EndNote online e iPad®.
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Guia de introdução em 7 passos simples 

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA - ENDNOTE

1   CRIE A SUA BIBLIOTECA ENDNOTE

2   IMPORTAR OS SEUS 
FICHEIROS PDF

3  IMPORTE REFERÊNCIAS DE...

IMPORTAR REFERÊNCIAS
Muitas bases de dados online 
permitem-lhe exportar as 
referências para a sua biblioteca 
do EndNote. Procure a opção 
guardar, exportar ou enviar para 
o EndNote. A opção EndNote 
também podem ser identificada 
como "RIS".

CRIAR E GUARDAR
Aceda a File > New (Ficheiro > 
Novo). Guarde a sua biblioteca na 
sua pasta Documentos.

IMPORTAR FICHEIROS PDF
Se já tiver ficheiros PDF de artigos de texto integral no 
seu computador, pode começar a importá-los para a 
sua biblioteca do EndNote. Com a sua biblioteca 
aberta, aceda a File > Import (Ficheiro > Importar) para 
importar um ficheiro PDF ou uma pasta de PDF.
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4  ORGANIZAR AS SUAS REFERÊNCIAS EM GRUPOS

GRUPOS COMBINADOS
Explore as relações entre os 
grupos existentes. Aceda a 
Groups > Create From Groups 
(Grupos > Criar a partir dos 
grupos). Selecione pelo menos 
dois grupos no menu pendente 
e selecione o operador booleano 
de eleição. Atribua um nome ao 
grupo, clique no botão Criar e 
um grupo combinado irá 
aparecer do lado esquerdo. 
Este grupo é também um grupo 
inteligente e será atualizado à 
medida que for alterado o 
componente grupos.

CRIAR UM GRUPO 
INTELIGENTE
Aceda a Groups > Create 
Smart Group (Grupos > Criar 
grupo inteligente). Defina um 
parâmetro de pesquisa e 
atribua um nome ao grupo. 
Clique no botão Create (Criar). 
Um Grupo Inteligente mostra 
automaticamente as 
referências que correspondem 
à sua pesquisa. Este grupo 
será ainda instantaneamente 
atualizado à medida que 
adicionar mais referências à 
sua biblioteca que 
correspondem à pesquisa 
original.

CRIAR UM GRUPO
Aceda a Groups > Create 
Group (Grupos > Criar 
grupo). Desta forma, cria um 
grupo com um ícone de pasta 
do lado esquerdo. Dê um 
nome ao seu grupo. Arraste e 
largue as referências da sua 
biblioteca para este grupo. 
A mesma referência pode 
surgir para vários grupos, 
não sendo duplicada ao 
realizar esta ação.
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 5   INSCREVA-SE EM SYNC PARA ACEDER À SUA BIBLIOTECA EM QUALQUER PARTE... 
E PARTILHÁ-LA

  Pode sincronizar automaticamente as bibliotecas do seu ambiente de trabalho, bibliotecas online e do iPad para poder aceder a todas as referências, 
anexos e anotações a partir de outro local. Apesar de apenas os grupos personalizados serem apresentados online ou no iPad, todos os grupos e 
conjuntos de grupos serão exibidos em todos os computadores com ambiente de trabalho sincronizado. 

Três formas de aceder à sua biblioteca:  
1) Ambiente de trabalho do EndNote

2) EndNote Online

INTRODUÇÃO
Com a biblioteca aberta, 
selecione o botão Sync 
(Sincronizar) para começar.

INICIAR UMA SESSÃO
Inicie uma sessão na sua 
conta online do EndNote 
ou crie ou uma nova conta.

ACEDER À SUA 
BIBLIOTECA
Aceda à sua biblioteca 
online e na aplicação para 
iPad.

3)  Aplicação EndNote 
para iPad
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Saiba mais em endnote.com/library-sharing

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA - ENDNOTE

6  PARTILHE FACILMENTE TODA A SUA BIBLIOTECA COM A SUA EQUIPA

CONVIDAR ATÉ MAIS 14 COLABORADORES
Pode convidar até mais 14 colaboradores para 
integrar a sua biblioteca partilhada. Todos os 
membros que convidar poderão ler/escrever na sua 
biblioteca e adicionar e editar referências, anexos 
e notas.

INTEGRAR OUTRAS EQUIPAS
Também pode ter um número 
ilimitado de bibliotecas que 
outros utilizadores do EndNote 
terão partilhado consigo. Depois 
de ter aceite o convite, aceda 
a File > Open Shared Library 
(Ficheiro > Abrir Biblioteca 
partilhada) para aceder às 
bibliotecas.

ACOMPANHAR OS 
CONVITES
Acompanhe os convites 
que já tiver enviado e saiba 
se já foram aceites ou se se 
tornaram ou não membros.

GERIR COLABORAÇÃO
Pode enviar um lembrete aos 
utilizadores que ainda não aceitaram 
o convite ou remover membros assim 
que tiverem concluído o trabalho.

PERSONALIZAR 
CONVITES
Para convidar outros 
utilizadores do EndNote, 
introduza os endereços 
de e-mail e adicione uma 
mensagem personalizada.

CONVIDAR COLEGAS
Selecione o botão Share 
(Partilhar) para começar a 
convidar os seus colegas a 
partilhar a sua biblioteca.
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7  CITAR REFERÊNCIAS EM WORD

 Gerido pela tecnologia patenteada CITE WHILE YOU WRITE™.

ABRIR UM DOCUMENTO 
EM WORD
Agora que tem algumas 
referências na sua biblioteca 
do EndNote, pode começar a 
citá-las nos seus documentos. 

Utilize os seguintes comandos 
Cite While You Write (Citar 
enquanto escreve)para inserir 
e editar citações e alterar 
estilos, conforme necessário.

ENCONTRAR E INSERIR AS 
MINHAS REFERÊNCIAS
Coloque o cursor no 
documento onde gostaria 
que a citação aparecesse. 
Utilize este comando para 
procurar uma referência na 
sua biblioteca do EndNote e 
insira-a no seu documento.

ESCOLHER UM ESTILO
Utilize o menu pendente de 
estilos para escolher um 
estilo entre os seus estilos 
favoritos ou escolha Select 
Another Style (Selecionar 
outro estilo) para visualizar 
uma lista com mais estilos. 
Pode transferir mais estilos 
em endnote.com.

EDITAR E GERIR CITAÇÕES
Utilize este comando para editar citações específicas:

•	 Alterar	a	formatação	do	texto	das	suas	citações.
•	 	Adicionar	um	prefixo,	sufixo	e/ou	páginas	à	suas	

citações.
•	 Eliminar	citações.
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SABIA QUE ... ? 

O ENDNOTE PODE ENCONTRAR O ARTIGO DE TEXTO INTEGRAL 
PARA SI
Se tiver acesso ao PubMed LinkOut e/ou OpenURL, pode apontar o 
EndNote para estes recursos ao executar a função Find Full Text 
(Encontrar texto integral). Nas preferências do EndNote, aceda à 
definição Find Full Text (Encontrar texto integral) e selecione a caixa 
PubMed LinkOut. Introduza o seu servidor OpenURL na caixa do 
caminho OpenURL. Se tiver um servidor EZProxy, introduza-o na caixa 
Authenticate with (Autenticar com).

Para executar Find Full Text (Encontrar texto integral), selecione uma 
referência ou várias referências da sua biblioteca. Em seguida, utilize o 
botão Find Full Text (Encontrar texto integral) da barra de ferramentas 
ou aceda a References > Find Full Text (Referências > Encontrar texto 
integral).
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Sedes dos departamentos de ciências

Américas 
Filadélfia +1 800 336 4474 
 +1 215 386 0100

Europa, Médio Oriente e África 
Londres  +44 20 7433 4000

Ásia-Pacífico 
Singapura  +65 6775 5088 
Tóquio  +81 3 5218 6500

Para obter uma lista completa dos escritórios, consulte:  
ip-science.thomsonreuters.com/contact

PRECISA DE AJUDA? 
RECURSOS ADICIONAIS DE FORMAÇÃO 
Caso pretenda obter os princípios básicos ou aperfeiçoar as suas capacidades, 
a Thomson Reuters pode ajudar com diversas oportunidades de formação 
que incluem formações gravadas, sessões em tempo real dirigidas por peritos 
em WebEx e materiais a descarregar em  endnote.com/training.

Subscreva o nosso canal do YouTube para receber vídeos de formação 
atualizados em youtube.com/user/EndNoteTraining.

OBTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Procure nas nossas Perguntas mais frequentes ou contacte a nossa equipa 
de apoio técnico perita em endnote.com/support.

PERGUNTE À COMUNIDADE
Uma das vantagens mais importantes do EndNote prende-se com a nossa 
base de utilizadores informados e empenhados. Siga-nos no Twitter®, 
faça gosto na nossa página do Facebook® ou integre o nosso fórum de 
utilizadores acessível na nossa plataforma online em my.endnote.com.

        facebook.com/EndNote

        twitter.com/EndNoteNews

        my.endnote.com/connectnow

CONTACTO DE VENDAS
Telefone: 1-800-722-1227 
E-mail: endnote.sales@thomsonreuters.com

PODE VISUALIZAR E ANOTAR OS SEUS FICHEIROS PDF
Visualizar o PDF anexado à sua referência no Painel de referência do lado 
direito ou utilizar o botão de alternância Open PDF/Close PDF (Abrir 
PDF/Fechar PDF) para visualizá-lo no modo de ecrã inteiro.

Pode realçar, sublinhar, rasurar e adicionar notas diretamente no PDF 
Viewer. Essas anotações poderão ser editadas por todos quando partilhar 
a sua biblioteca. Aquando da sincronização, pode retomar a sua edição 
na aplicação para iPad ou rever as notas no EndNote online.

PODE INTRODUZIR AS REFERÊNCIAS MANUALMENTE
Não poderá encontrar tudo online. Para introduzir uma referência 
manualmente, aceda a References > New Reference (Referências > 
Nova referência). Abre-se uma nova janela de referência para que 
possa começar a escrever (ou colar) nos campos. Eis algumas 
indicações sobre como introduzir referências:

1.  Definir o tipo de referência no menu pendente na parte superior da 
janela de gravação. 

2.  Introduzir o nome de autores da seguinte forma:
 Smith, John Oscar (apelido, nome)
 Smith, J.O. (Iniciais separadas por pontos finais)
  Centro de Controlo de Doenças e Prevenção, (Adicionar uma 

vírgula no final de nomes comerciais)

Para vários autores, introduzir cada novo autor numa nova linha no 
campo Autor.


