
[Escreva texto] Página 0 
 

  

B I B L I O T E C A  E S C O L A R  

      

Referências 

bibliográficas, normas e 

estilos – APA 

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM DE CARVALHO, 

FIGUEIRA DA FOZ 



Referências bibliográficas, normas e estilos – APA 

 

Biblioteca Escolar Página 1 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

American Psychological Association 

APA 6.ª ed. 

Monografias, Obras de referência e partes de monografias 

Monografias impressas 

 Apelido, A. (data da publicação). Título: complemento de título. Edição. Local de 
publicação: Editora. 

 

Um autor 

Giddens, A. (2011). Sociologia (6.ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

Dois autores 

Silva, A. M., & Ribeiro, F. (2010). Recursos de informação: Serviços e utilizadores. 

Lisboa: Universidade Aberta. 

 

Seis autores 

Carvalho, M., Andreozzi, V. L., Codeço, C. T., Campos, D. P., Barbosa, M. T. S., & 
Shimakura, S. E. (2011). Análise de sobrevivência: Teoria e aplicações em 

saúde (2.ª ed. Rev.). Rio de Janeiro: Fiocruz. 

 

Oito autores 

Carmo, L., Alquié, F., Bastide, G., Ricoeur, P., Meigne, L., Husson, P., . . . Morot, A. S. 
(2011). Struture de la matière. Paris: Bordas. 

 

Editor 

Editor, A. A. (Ed.). (ano). Título do livro. Local: Editora. 

 

Vala, J., & Monteiro, M. B. (Eds.). (2013). Psicologia social (9.ª ed.). Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian. 
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Obras de referência 

VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington, DC: 
American Psychological Association. 

 

Partes de monografias impressas 

Apelido, A. (data de publicação). Título da parte: Complemento de título da parte. Em 
A. Apelido (função), Título: Complemento de título (Edição, paginação da parte). 
Local de publicação: Editora. 

 

Contribuição numa obra de autoria coletiva 

Alves, F. (2001). A família e a doença mental. Em L. Ferreira (Org.), Acção social na 

área da família (pp. 205-216). Lisboa: Universidade Aberta. 

Capítulo da obra de um só autor 

Reis, C. (1981). Análise estilística. Em Técnicas de análise textual (3.ª ed. rev., pp. 
145-238). Coimbra: Almedina.  

Versão eletrónica de uma monografia impressa 

Bettencourt, R. (2012). A abordagem das políticas educativas para a empregabilidade. 
(Dissertação de mestrado, Universidade Aberta, Lisboa, Portugal). Disponível a 
partir de  http://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/ 

 

Versão eletrónica de uma monografia  

O’Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in Western values. Disponível a partir de 
http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135 

 

Publicações periódicas 

Apelido, A. A., Apelido, B. B., & Apelido, C. C. (ano). Título do artigo. Título da 

publicação periódica, número do volume (número do artigo), pp-pp. 
doi:xx.xxxxxxxxxx 

 

Artigo de uma publicação com DOI  

Alspach, J. G. (2015, October). Heart failure and low health literacy: Mitigating this 
lethal combination. Critical Care Nurse, 35(5), 10-14. doi:10.4037/ccn2015734 
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Artigo de uma publicação com DOI, com mais de sete autores  

Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgard, G., 
… Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation last for more 
than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and 
depressive traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267. 
doi:10.1084/14622200410001676305 

Artigo de um número de uma publicação 

Mata, L. (1999). Literacia: O papel da família na sua apreensão. Análise Psicológica, 

1(17), 65-77. 

Artigo de periódico com URL 

Aboim, S. (1994, setembro). Evolução das estruturas domésticas. Sociologia, 

Problemas e Práticas, 43, 13-30. Disponível a partir de http:// 

www.scielo.oces.mctes.pt/p df/spp/n43/n43a02.pdf 

Artigo de revista 

Marques, V. (2008, 16 de outubro). Tenho um fraquinho por ti – As nove regras da 

atração inicial. Sábado, 110-111. 

Artigo de revista online  

Luís, F. (2016, 16 de setembro). Os pokémons são o bolo rei de Costa. Visão. 

Disponível a partir de http://visao.sapo.pt/opiniao/sexto-sentido/2016-09-16-Os-

pokemons-sao-o-bolo-rei-de-Costa 

Artigo de jornal  

Garcia, F. (2012, 3 de janeiro). No ano novo, em busca de velhos preços. Diário 

Económico, pp. 4–5. Lisboa. 

Artigo de jornal online  

Soares, R. (2016, 21 de setembro). No ano novo, em busca de velhos preços. Público. 

Disponível a partir de https://www.publico.pt/economia/noticia/desblindagem-

de-estatutos-no-bpi-finalmente-aprovada-1744727 
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Teses, dissertações e outras provas académicas 

Tese/Dissertação defendida fora dos EUA 

Cardoso, A. J. G. (2005). As interferências linguísticas do caboverdiano no processo 

de aprendizagem do português (Dissertação de mestrado, Universidade Aberta, 
Lisboa, Portugal). 

Tese/dissertação online  

Furtado, C. C. (2013). Rede social de leitores e escritores juniores: portal Biblon: a 

integração social on-line como catalisador da leitura, criação, expressão e 

partilha (Tese de doutoramento, Universidade de Aveiro, Portugal). Disponível a 
partir de http://ria.ua.pt/bitstream/10773/10351/1/tese.pdf 

 

Meios de comunicação audiovisuais 

 

Registo vídeo 

Apelido, A. A. (Produtor), & Apelido, B. B. (Diretor). (Ano). Título [Registo vídeo]. País 
de Origem: Estúdio. 

Vairinhos, V. M. (Produtor). (1995). Estatísticas [Cassete vídeo]. Lisboa: Universidade 
Aberta. 

Forte, L. (Produção), Saldanha, C. (Direção), & Wedge, C. (Direção). (2002). A era do 

gelo [DVD]. Connecticut: Blue Sky Studios. 

Nicolau, P. B., & Rodrigues, L. (2012). Morcegos [Programa vídeo]. Disponível a partir 
de http://www2.uab.pt/TVUAb/videoDetail.php?Video=196&Menu=22 

Cardoso, A. (Realizador). (2006). Entre Nós: Gastronomia molecular [Programa 
Vídeo]. Disponível a partir de http://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/4827 

 

Podcast 

Van Nuys, D. (Produtor). (19 dezembro, 2007). Shrink rap radio [Audio podcast]. 
Disponível a partir de http://www.shrinkradio.com/ 

 

Blogue 

Sousa, I.  (2017, 8 abril). Ars Luxurians - Reviver o barroco [Web log post]. Disponível 
a partir de http://ismaelsousa.blogs.sapo.pt/ars-luxurians-reviver-o-barroco-2495 
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Episódio de televisão 

Davis, J. (Criador). (2016). The job [Episódio de série de televisão]. In M. Gordon 
(Produtor executivo), Criminal minds. Los Angeles, CA: CBS Television Studios. 

 

Registo sonoro 

Winehouse, A. (2006). Back to black [CD]. Reino Unido: Universal Island Records.  
 
 
Parte de um registo sonoro 

Winehouse, A. (2006). Someone to Watch Over Me. On Back to black [CD]. Reino 
Unido: Universal Island Records.  

 

Documento icónico 

Silva, R. (1983). Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas: 10 de 

Junho [Cartaz]. 

Mapa 

Centro de Informação Geoespacial do Exército (Cartógrafo). (2014). Carta Oficial de 

Estradas de Portugal: 1/500000 Continente [Mapa]. Lisboa: CIGEOE. 

Mapa disponível online 

Direção-Geral do Território (Cartografia). (2014). Mapas online. Disponível a partir de 
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/mapas_on_line/ 

 

Software, aparelhos de medida, Multimédia, Tecnologia 

Leiria, I., Adragão, J. V., Adragão, M. R. (1989). Dia a dia [Multimédia]. Lisboa: 
Universidade Aberta.  

Documentos em suporte CD-ROM 

 
Rilho, M. F. (2006). Um olhar por Grécia e contemporaneidade: Sobre a construção 

masculina de cidade [CD-ROM] (Tese de mestrado, Universidade Aberta, 
Lisboa, Portugal). 

 
Teixeira, R. A. (2004). O fim do império e a novelística feminina [CD-ROM]. Lisboa: 

Universidade Aberta. 

Gaspar, C. D. (2003). A iluminação dos locais e postos de trabalho [CD-ROM]. Lisboa: 
Universidade Aberta. 
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Trabalhos não publicados 

Lopes, A. P. (2016). O desenvolvimento da personalidade em Piaget. Manuscrito 
submetido para publicação. 

 

Lopes, A. P. (2016). O desenvolvimento da personalidade em Piaget. Manuscrito em 
preparação. 

 

Mensagens da internet, listas de correio eletrónico, ferramentas da web 

 

Apelido, A. A. (dia mês, ano). Título da mensagem [Descrição da forma]. Disponível a 

partir de http:// www.xxxxx 

 

Documentos legislativos e judiciais 

Documento legislativo 

Decreto-Lei n.º 192/89 (1989). Utilização de aditivos nos géneros alimentícios. Diário 
da República, 1ª Série, 131, 2254-2257. 

Documentos de autoria de organismos oficiais 

Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior (1999). Declaração de Bolonha. 
Disponível a partir de  
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Processo+de+Bolonha/Processo
+de+Bolonha/ 

 

Normas 

NP 405-1 (1994). Referências bibliográficas: documentos impressos. Lisboa: Instituto 
Português de Qualidade. 

 

Monografia impressa 

Universidade Aberta. (2015). Guia de curso: Licenciatura em Ciências Sociais: 

2015/2016. Disponível a partir de 
http://www2.uab.pt/guiainformativo/guias_curso/lcs_guia_curso_2015.pdf 
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Capítulo de livro 

Seabra, F., & Henriques, S. (2012). Ensino superior em regime de e-learning: Impactos 
na organização do trabalho docente. IEm C. Leite & M. Zabalza (Coords.), Ensino 

superior: Inovação e qualidade na docência. (pp.1153 1169). Disponível a partir de 
http://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/4852 

 

 

CITAÇÕES 

 

A Norma APA propõe um único método de elaborar as citações e de 
estabelecer a correspondência com as referências bibliográficas, sistema autor-data. 
O nome do autor citado é colocado no documento que está a ser redigido. Cada 
citação deve conter o apelido do autor, o ano de publicação e, se necessário, os 
números das páginas citadas. 

De acordo com esta norma podem considerar-se três formas de realizar 
citações em texto: 

Citação indireta – Há transmissão da ideia do autor utilizando palavras próprias; 

Citação direta – Corresponde à transcrição literal do texto do autor. Pode ser breve 
(menos de 40 palavras) ou extensa (40 ou mais palavras); 

Citação de citação – Transmissão da ideia de um autor sem ter acesso ao texto 
original. 

 

 

 

Citação indireta 

 

Trabalho de um autor:  

- 1.ª citação em texto: Araújo (2002)  

- Citações subsequentes em texto: Araújo (2002) 

- 1.ª citação entre parênteses: (Araújo, 2002)  

- Citações subsequentes dentro dos parênteses: (Araújo, 2002) 

 



Referências bibliográficas, normas e estilos – APA 

 

Biblioteca Escolar Página 8 
 

Trabalho de dois autores: 

 - 1.ª citação em texto: Magalhães e Alves (2014) 

 - Citações subsequentes em texto: Magalhães e Alves (2014)  

- 1.ª citação entre parênteses: (Magalhães & Alves, 2014)  

- Citações subsequentes dentro dos parênteses: (Magalhães & Alves, 2014) 

O elemento de ligação e que une os apelidos dos autores fora de parênteses é 
referenciado na língua em que o documento está a ser escrito. 

 

Trabalho de três a cinco autores:  

- 1.ª citação em texto: Dias, Reis, Santos, Pinto e Ferreira (2012)  

Citações subsequentes em texto: Dias et al. (2012)  

- 1.ª citação entre parênteses: (Dias, Reis, Santos, Pinto & Ferreira, 2012)  

- Citações subsequentes dentro dos parênteses: (Dias et al., 2012) 

 

Trabalho de seis ou mais autores:  

- 1.ª citação em texto: Magalhães et al. (2015)  

- Citações subsequentes em texto: Magalhães et al. (2015)  

- 1.ª citação entre parênteses: (Magalhães et al., 2015)  

- Citações subsequentes dentro dos parênteses: (Magalhães et al., 2015) 

 

Exceção à regra do uso do et al. nas citações com mais de três autores:  

Nas citações subsequentes, se duas referências com o mesmo ano ficarem idênticas 
quando abreviadas com o uso do et. al., colocar os apelidos de tantos autores quantos 
forem necessários para distingui-las. 

- 1.ª citação: Alves, Rocha e Carmo (2008) e Alves, Carmo, Rocha e Ribeiro (2008)  

- Citações subsequentes: Alves, Rocha, et al. (2008) e Alves, Carmo, et al. (2008)  

- 1.ª citação entre parênteses: (Alves, Rocha & Carmo, 2008) e Alves, Carmo, Rocha 
& Ribeiro (2008)  

- Citações subsequentes dentro dos parênteses: (Alves, Rocha, et al., 2008) e (Alves, 
Carmo, et al., 2008) 
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Trabalho de organismos normalmente identificáveis por abreviaturas ou acrónimos:  

- 1.ª citação em texto: Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT, 2012)  

- Citações subsequentes em texto: FCT (2012)  

- 1.ª citação entre parênteses: (Faculdade de Ciências e Tecnologia [FCT], 2012)  

- Citações subsequentes dentro dos parênteses: (FCT, 2012) 

 

Trabalho de organismos normalmente com um nome curto ou não identificáveis por 
abreviaturas ou acrónimos:  

- 1.ª citação em texto: Ministério das Finanças (2015)  

- Citações subsequentes em texto: Ministério das Finanças (2015)  

- 1.ª citação entre parênteses: (Ministério das Finanças, 2015)  

- Citações subsequentes dentro dos parênteses: (Ministério das Finanças, 2015) 

 

Trabalho do foro legislativo:  

- 1.ª citação em texto: Regulamento nº 456 (2009) 

- Citações subsequentes em texto: Regulamento nº 456 (2009)  

- 1.ª citação entre parênteses: (Regulamento nº 456, 2009)  

- Citações subsequentes dentro dos parênteses: (Regulamento nº 456, 2009) 

 

Trabalho sem autor:  

Referencia-se normalmente pelo título. Se for um título de artigo ou capítulo, utilizam-
se aspas.  

- 1.ª citação em texto: “Exemplos de referências” (2010)  

- Citações subsequentes em texto: “Exemplos de referências” (2010)  

- 1.ª citação entre parênteses: (“Exemplos de referências”, 2010)  

- Citações subsequentes dentro dos parênteses: (“Exemplos de referências”, 2010) 
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Trabalho sem autor:  

Título de livro, periódico, folheto ou relatório coloca-se em itálico.  

- 1.ª citação em texto: Relatório de atividades (2004)  

- Citações subsequentes em texto: Relatório de atividades (2004)  

- 1.ª citação entre parênteses: (Relatório de atividades, 2004)  

- Citações subsequentes dentro dos parênteses: (Relatório de atividades, 2004) 

 

 

Trabalho de autor anónimo:  

- 1.ª citação em texto: Anónimo (2004)  

- Citações subsequentes em texto: Anónimo (2004)  

- 1.ª citação entre parênteses: (Anónimo, 2004)  

- Citações subsequentes dentro dos parênteses: (Anónimo, 2004) 

 

Citações do mesmo autor com diferentes anos de publicação:  

Documentos do mesmo autor publicados em anos diferentes, quando citados num 
mesmo contexto, são ordenados por ordem crescente de ano de publicação.  

- Citação em texto: Castanheira (2001, 2008, 2009)  

- Citação entre parênteses: (Castanheira, 2001, 2008, 2009) 

 

Citações do mesmo autor com o mesmo ano de publicação:  

Documentos do mesmo autor publicados no mesmo ano devem ser identificados após 
a indicação da data pelas letras do abecedário (a, b, c, etc.). A ordem das letras 
respeita a alfabetação por título.  

- Citação em texto: Alves (2004a)  

- Citação entre parênteses: (Alves, 2004b)  

- Várias citações em texto: Alves (2004a, 2004b, 2004c) 

 

Citação de autores com o mesmo apelido:  
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Incluem-se as iniciais dos nomes próprios, mesmo que tenham distintos anos de 
publicação.  

- Citação em texto de duas publicações de autores com o mesmo apelido: C. Silva 
(2001) e A. Silva (2004) 

 

Citação conjunta de dois ou mais trabalhos de autores diferentes:  

Colocam-se por ordem alfabética de apelido de autores, separados por ponto e 
vírgula.  

- Citação entre parênteses: (Lutes, 2010, 2011; Miller, et al., 2006; Sarmento, 2004) 

 

 

Citação de autores com filiação no nome:  

Júnior, Filho, Neto, etc.: Não se colocam na citação, mas na lista de referências devem 
incluir-se após o último nome abreviado.  

- Citação em texto: Collier (2001)  

- Referência bibliográfica: Collier, A., Jr. (2001). Título 

Trabalho citado utilizando uma fonte secundária:  

Só deve ser usado quando o trabalho original não se consegue obter através de fontes 
normais.  

- Citação em texto: Bradley e Grohmann (citado em Walker & Ries, 2012)  

- Citações subsequentes em texto: Bradley e Grohmann (citado em Walker & Ries, 
2012) 

 

Citação de autores com apelidos ligados por preposições: de, dos, la, von, etc.  

Não se colocam na citação, mas na lista de referências devem ser incluídos após o 
último nome abreviado.  

- Citação em texto: Castro (2009)  

- Referência bibliográfica: Castro, J. de (2009). Título 

 

Uso do ‘e’ - ‘&’:  

O & é utilizado para ligar os dois últimos apelidos citados dentro de parênteses: 
(Moddy, Walker, & Ries, 2009) 
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O ‘e’ é utilizado para ligar os dois últimos apelidos citados em texto: Moddy, Walker e 
Ries (2009) 

Se o artigo for escrito noutra língua, utiliza-se o termo correspondente: Moddy, Walker 
and Ries (2009) 

 

 

 

 

 

Citação direta 

 

A citação direta reproduz o texto do autor citado. É obrigatório a indicação das 
páginas: pp. para mais de uma página e p. para uma página; 

- A citação direta com menos de 40 palavras deve ser incorporada no texto e colocada 
entre aspas duplas. 

Exemplos: 

Era um estágio que conferia “habilitação preferencial para o provimento dos lugares de 
arquivista” (Silva & Ribeiro, 2002, pp. 143-144). 

De acordo com Pinto (2008) a nova reforma só surgirá em 1982, agora no contexto “da 
emergente sociedade da informação” (p. 29). 

 

A citação direta com 40 ou mais palavras deve ser feita em espaço próprio, numa nova 
linha e com recuo na margem esquerda. Não se colocam aspas. 

Exemplo: 

Na década de 70 abre-se um novo período na vida dos profissionais da informação 
com a criação da primeira associação profissional do sector. Nessa altura: 

 

Debatia-se então, o orgulho de ser um profissional BAD sem complexos 
perante as outras profissões mais afirmativas e com maior reconhecimento 
social, com estatutos remuneratórios mais compensadores e carreiras mais 
bem definidas e estruturadas. Foram tempos de mudança, de luta, em que se 
ganhou consciência de classe. (Queirós, 2001, pp. 1-2) 

 



Referências bibliográficas, normas e estilos – APA 

 

Biblioteca Escolar Página 13 
 

Ordem da lista de referências bibliográficas 

A ordem alfabética é por apelido de autor;  

Alves, R. (2014)  

Bento, M. (2001) 

 

- Em trabalhos do mesmo autor, ordenar pelo ano mais antigo de publicação;  

Stock, D. (2004) 

Stock, D. (2005) 

 

- Os trabalho singulares de um autor precedem os de coautoria;  

Oliveira, P . (2009)  

Oliveira, P . & Rocha, C. (2004) 

 

Os trabalhos de um autor com coautorias são ordenados pelo sobrenome do segundo 
autor; Alves, S., Esteves, A. & Campos N. (2007)  

Alves, S., Pereira, P . & Campos N. (2004) 

 

- Trabalhos de diversos autores com o mesmo sobrenome, são ordenados 
alfabeticamente pela primeira inicial do nome;  

Lambert, F. S. (2011)  

Lambert, M. D. (2005) 

 

- Os trabalhos de um autor com o mesmo ano de publicação são identificados com 
uma letra na data e ordenados pelo título;  

Cardoso, M. (2008a).  

Cortesia…. Cardoso, M. (2008b). Introdução… 

 


