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As normas APA surgiram com o manual de estilo da American Psychological Association (APA) e são amplamente
utilizadas, na sua totalidade ou com alterações, por diversos periódicos científicos e instituições académicas
O Manual APA foi publicado pela primeira vez em 1929 com o objetivo de estabelecer normas consistentes e
rigorosas para a comunidade científica, de forma a aumentar a facilidade de compreensão da leitura
Em 2010 este estilo foi atualizado para incorporar os avanços das tecnologias informáticas, reorganizado e
simplificado para facilitar a sua utilização
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O termo citação designa a forma abreviada de fazer referência em texto a outros autores, cujas ideias,
pensamentos ou excertos são considerados relevantes para a construção de um trabalho de investigação

O seu objetivo é sustentar e fundamentar teoricamente um trabalho
 Indicar a sua localização exata na fonte
 Estabelecer uma relação inequívoca entre a citação e a referência bibliográfica
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4

A citação em texto no estilo bibliográfico APA 6th assume a forma autor-data
Os elementos devem ter a seguinte ordem:
Apelido do autor, ano de publicação e tratando-se de uma citação direta, o número das páginas

citadas
A informação deve ser colocada entre parêntesis curvos () no texto que está a ser redigido
(Dias, 2019, p. 65)
No caso da introdução de mais do que uma citação ao mesmo tempo, cada citação é separada por
ponto e vírgula e são ordenadas alfabeticamente. Todas as citações são incluídas num único

parêntesis curvo
(Bates & Smith, 2011; Johnson, 2018; Taylor, Meltzer, Williams, Stewart, & Marx, 2019)
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Corresponde à transcrição literal do texto do autor e pode ser:

Breve – Uma citação com menos de 40 palavras deve ser incorporada no texto e colocada entre
aspas
De acordo com Pinto (2008) a nova reforma só surgirá em 1982, agora no contexto “da emergente sociedade da
informação” (p. 29)

Extensa – Uma citação com 40 ou mais palavras deve ser feita em espaço próprio, numa nova linha e
com recuo na margem esquerda. Não se colocam aspas
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)
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É obrigatório a indicação do número das páginas:
p. para uma página (p.29)
pp. para mais de uma página (Queirós, 2001, pp.1-2)
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:
1ª 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)
1ª 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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A citação de autores no texto varia de acordo com:
• O número de autores da obra citada
• Frequência com que a mesma obra é citada ao longo do documento, sendo que, em alguns casos,
a 1ª vez que é citada, a autoria assume uma forma e nas vezes seguintes a autoria dessa mesma
citação pode ser apresentada de outra forma
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Uso do ‘e’ - ‘&’
O “&” é utilizado para ligar os dois últimos apelidos citados dentro de parênteses
(Henriques & Sandim, 2010, 2011)
O ‘e’ é utilizado para ligar os dois últimos apelidos citados em texto

Moody, Walker e Ries (2009)
Se o artigo for escrito noutra língua, utiliza-se o termo correspondente

Henriques and Sandim (2010, 2011)
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Exemplos
Trabalho de um autor

Trabalho de dois autores

1ª citação em texto:

1ª citação em texto:
Magalhães e Alves (2014)
Citações subsequentes em texto:
Magalhães e Alves (2014)
1ª citação entre parênteses:
(Magalhães & Alves, 2014)
Citações subsequentes dentro dos
parênteses:
(Magalhães & Alves, 2014)

Santos (2002)
Citações subsequentes em texto:
Santos (2002)
1ª citação entre parênteses:
(Santos, 2002)
Citações subsequentes dentro dos
parênteses:
(Santos, 2002)
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Exemplos
Trabalho de três a cinco autores

Trabalho de seis ou mais autores

1ª citação em texto:
Dias, Reis, Santos, Pinto, e Ferreira (2012)
Citações subsequentes em texto:
Dias et al. (2012)
1ª citação entre parênteses:
(Dias, Reis, Santos, Pinto, & Ferreira, 2012)
Citações subsequentes dentro dos parênteses:
(Dias et al., 2012)

1ª citação em texto:
Magalhães et al. (2015)
Citações subsequentes em texto:
agalhães et al. (2015)
1ª citação entre parênteses:
(Magalhães et al., 2015)
Citações subsequentes dentro dos parênteses:
(Magalhães et al., 2015)

Norma APA (6ª edição)

11

Exemplos
Trabalhos de Grupos como autores (Instituições, organizações, etc.)
1ª citação em texto:
Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT, 2012)
Citações subsequentes em texto:
FCT (2012)
1ª citação entre parênteses:
(Faculdade de Ciências e Tecnologia [FCT], 2012)
Citações subsequentes dentro dos parênteses:

(FCT, 2012)

Nota: Usar a abreviatura do nome, apenas nos casos de grupos com abreviaturas ou siglas reconhecidas
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Exemplos
Trabalhos de organismos com um nome curto, ou não identificáveis por abreviaturas ou acrónimos

1ª citação em texto:
Ministério das Finanças (2015)
Citações subsequentes em texto:

Ministério das Finanças (2015)
1ª citação entre parênteses:
(Ministério das Finanças, 2015)
Citações subsequentes dentro dos parênteses:
(Ministério das Finanças, 2015)
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Exemplos
Trabalhos sem autoria (títulos de artigos,
capítulos ou páginas web)

Trabalhos sem autoria ( títulos de livro,
periódico, folheto ou relatório)

1ª citação em texto:

1ª citação em texto:

“Exemplos de referências” (2010)

Relatório de atividades (2004)

Citações subsequentes em texto:

Citações subsequentes em texto:

“Exemplos de referências” (2010)

Relatório de atividades (2004)

1ª citação entre parênteses:

1ª citação entre parênteses:

(“Exemplos de referências”, 2010)

(Relatório de atividades, 2004)

Citações subsequentes dentro dos parênteses:
(“Exemplos de referências”, 2010)

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

Nota: Referencia-se pelo título e ano. Utilizam-se aspas para títulos de artigos, capítulos ou páginas web. Utiliza-se o itálico para títulos de revistas, livros, brochuras, relatórios
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Exemplos
Trabalho de autor anónimo

1ª citação em texto:
Anónimo (2004)
Citações subsequentes em texto:
Anónimo (2004)
1ª citação entre parênteses:
(Anónimo, 2004)
Citações subsequentes dentro dos parênteses:
(Anónimo , 2004)

Nota: Só se usa nos casos em que o próprio documento refere que o autor é desconhecido
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Citações do mesmo autor
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)

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)
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Citações ambíguas
Citação de autores com o mesmo apelido:
Incluem-se o nome dos autores e as iniciais em todas as citações do texto, mesmo se o ano de publicação for
diferente
C. Silva (2001) e A. Silva (2004)
Paul Janet (1867) and Pierre Janet (1906)
Citação conjunta de dois ou mais trabalhos de autores diferentes:
Colocam-se por ordem alfabética de apelido de autores, separados por ponto e vírgula
(Lutes, 2010, 2011; Miller et al., 2006; Sarmento, 2004)
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Designa o conjunto de elementos que permitem a identificação inequívoca de um documento
As referências bibliográficas permitem localizar, conferir e analisar a fonte de onde foi extraída a informação
Cada referência deverá incluir informação detalhada prevista pela norma que se está a utilizar
Os dados a incluir variam conforme a tipologia da publicação
Tem como objetivos determinar uma normalização para todos os elementos da referência bibliográfica e estabelecer
regras para:
 Transcrição e apresentação da informação
 Apresentação de bibliografias
 Listas bibliográficas
 Citações bibliográficas
Norma APA (6ª edição)
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Elementos a incluir nas referências bibliográficas
 Autoria
 Data

 Título
 Edição
 Indicação de volumes
 Local de edição e editor
 Paginação
 Disponibilidade e acesso
Nota: Os documentos devem ser referenciados de modo coerente, utilizando sempre o mesmo tipo de elementos
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Autoria
 Um autor pessoa física é referenciado de forma invertida (Apelido, Nome), abreviando-se todos os
nomes, exceto o último apelido

Trindade, A. R.
 Autor pessoa coletiva é referenciado de forma direta
Universidade Aberta
 Até sete autores, devem-se referenciar todos os nomes, separá-los com vírgulas e utilizar o “e”
comercial (&) antes do último autor

Arifes, N., & Watson, R.
Aires, A., Jr., Soares, J., & Vaz, I.
Torres, C., B., Vaz, A., Peña, T., & Braga, P.
Norma APA (6ª edição)
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Autoria
 Mais de sete autores, referenciar os primeiros seis, seguido de três pontos espaçados e do nome do

último autor
Hay K., Dias, A., Alves, J., Vaz, M.,Aires, S., Salta, D., … Silva, R.

 Responsabilidades secundárias, referenciam-se as funções - editor literário, compilador, coordenador,
organizador, etc. entre parênteses, a seguir ao(s) nome(s) do(s) autor(es)
Balkwill, R. (Ed.). (2004)
Silva, A. M., & Araújo, P. (Orgs). (2004)
Lemos, J. I., Coelho, J. P., Costa, A. J., & Lima, J. (Coord.).(2012)
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Autoria
 Obras sem autor são referenciadas pelo título
La notion de la personnalité
 Obras anónimas, a palavra “anónima” ocupa o lugar de autor
Anonymous

(Só se usa nos casos em que o próprio documento refere que o é autor desconhecido)
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Data
O ano da publicação é indicado após o nome do último autor, entre parênteses, seguido de ponto final.
Numa obra em vários volumes, referencia-se a data inicial e final
Oliveira, C. D. (1988)
García Blanco, T., & Ribeiro, J. (1994-1999)

Uma publicação sem data, referencia-se com a abreviatura s.d. entre parênteses
Magalhães, M. S. (s. d.)
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Título
O título é tipograficamente destacado em itálico
Introdução à física: Mecânica e ondas
O uso de maiúsculas na primeira letra da primeira palavra do título, do subtítulo e dos nomes próprios
Prevenir e cuidar: A saúde mental das crianças em Portugal
(Os títulos de documentos vídeo, áudio e eletrónicos seguem a mesma regra)
Os títulos das publicações periódicas devem ser escritos por extenso, com todas as iniciais em maiúscula
Journal of Management for Sustainable Development
Norma APA (6ª edição)
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Edição | Volumes
A menção de edição é referenciada na língua da publicação, entre parênteses, a seguir ao título
A história da expansão portuguesa: O comércio do açúcar (4ª ed.)
Biodiversity and conservation (2nd. ed.)
(Nunca se indica a primeira edição)

A referência aos volumes varia conforme a tipologia documental:
•

Monografias, o número de volumes é referenciado a seguir ao título, entre parênteses
Catálogo de autoridades (2ª ed. rev., Vol. 2)

• Publicações periódicas, as indicações para volume, número e paginação são referenciadas a seguir ao título O
volume é indicado em itálico e não se utiliza a abreviatura. O local de edição e o editor não são incluídos na
referência
Vieira, J. (2012). Os usos da narrativa. Etnográfica, 16(2), 10-19

Dias, M. (2014, Maio). Negociações de paz. Defesa, (24), 4-22
Norma APA (6ª edição)
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Local de edição | Editor
O local de edição (cidade, sigla do estado ou nome de país) e o editor são separados por dois pontos e espaço. Estes
elementos só se colocam nas referências de monografias impressas
Os nomes de estados e territórios estadunidenses são abreviados de acordo com as duas letras do Serviço de Correio
dos EUA. As cidades fora dos EUA devem ser acompanhadas do nome do país correspondente
New York, NY: McGraw-Hill.

Lisboa, Portugal: Bertrand.
Paris, France: Bordas.

O nome da editora deve ser indicada de forma simplificada. Omitir termos como Publishers, Co. e In., mas manter os

termos Books e Press
Penguin Books
Springer
Cambridge University Press
London, England: Springer.
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Paginação
Paginação de monografias impressas e eletrónicas:
•

Monografia completa – a paginação não é referenciada

•

Partes de publicação impressa - a paginação é referenciada entre parênteses, a seguir ao título
Visualizing theory (pp.126-139)
A construção de pontes (p. 231)
A natureza da aprendizagem (2ª ed., Vol.2, p. 14)

Paginação de publicações periódicas:
•

Não se utiliza a abreviatura de página
Health Psychology, 13, 145-180

Revista de Sociologia, 4(3), 3-14
La Revista de Educación, 45, 43-56
Norma APA (6ª edição)
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Disponibilidade e acesso
As informações relativas ao acesso eletrónico servem para localizar as fontes citadas, mas esses conteúdos podem
ser restruturados ou excluídos, deixando por vezes inativos alguns sites.
Existem duas formas de acesso eletrónico: URL (mutável) e DOI (permanente)
O sistema DOI (identificador de objeto digital) é uma sequência alfanumérica que identifica cada documento e
fornece um link permanente para acesso

Norma APA (6ª edição)
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Disponibilidade e acesso
Nas publicações periódicas em suporte eletrónico, as referências seguem o mesmo esquema que as impressas, mas
devem acrescentar-se as informações de acesso: preferencialmente o identificador DOI ou o URL
Grayson, M. (2010, december). Nutrigenomics. Nature, 468(1), 56-78. doi: 10.1038/468S1a

Nas monografias ou partes de monografias em suporte eletrónico as informações de acesso substituem o local de
edição e a editora
Almeida
C.
(1975).
Migrações.
Análise
http://www.observatorioemigracao.secomunidades.pt

social,

11(42),

203-212.

Disponível

em

O URL deve ser indicado apenas se a publicação não tiver um DOI atribuído. Neste caso, o endereço do site é
precedido da afirmação Disponível em
Vaz, A. (2011). As alterações climáticas. In O clima em Portugal (pp. 45- 56). Disponível em http://hdl.handle.net/1822/16156
Norma APA (6ª edição)
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 A lista de referências bibliográficas deve ser organizada por ordem alfabética do apelido do primeiro
autor de cada uma das referências e figurar no final do documento
 Na lista figuram apenas os documentos citados ao longo do texto, sendo que todas as entradas de
citações no texto devem corresponder a uma referência bibliográfica
 A primeira letra do Título e Complemento do título deve ser capitalizada
A consistência é importante na elaboração desta lista, pelo que a informação e o detalhe dos dados de

cada uma das referências bibliográficas deve ser uniforme

Norma APA (6ª edição)
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Documentos impressos | Documentos audiovisuais | Documentos não publicados ou publicados

informalmente | Documentos eletrónicos

Norma APA (6ª edição)
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Monografias
Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do livro. Local de publicação: Editor
Um autor
Giddens, A. (2011) Sociologia (6ª ed.). Lisboa, Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian

Dois autores
Silva, A. M., & Ribeiro, F. (2010). Recursos de informação : Serviços e utilizadores. Lisboa, Portugal: Universidade Aberta

Até sete autores
Carvalho, M., Andreozzi, V. L., Codeço, C. T., Campos, D. P., Leite, A. P., Barbosa, M. T. S., & Shimakura, S. E. (2011). Análise
de sobrevivência : Teoria e aplicações em saúde (2ª ed. Rev.). Rio de Janeiro, Brasil: Fiocruz

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

Norma APA (6ª edição)
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Partes de monografias | Relatórios
Capítulo de Livro:
Apelido, Inicial do nome do autor do capítulo. (Ano). Título do capítulo do livro. In Inicial do Nome. Apelido do

editor do livro (Ed. ou Eds.), Título do livro (pp. xx-xx). Local de publicação: Editor
Oliveira, J. H. B. (2002). A família e a sociedade. In Psicologia da família (pp. 159-208). Lisboa, Portugal: Universidade Aberta

Comunicações apresentadas em conferência:
Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano, Mês). Título da comunicação. Paper ou Poster session presented at the
Nome da Conferência, Local
Fowler, J. E. (1997, March). Adaptive vector quantization .II. Classification and comparison of algorithms. Paper presented at
the DCC ’97. Data Compression Conference, Snowbird UT, USA

Relatórios
Autor (data). Titulo do trabalho (Relatório nº xxx). Local: Editora entidade promotora
Broadhurts, R. G., & Maller, R. A. (1991). Sex offending and recidivism (Tech. Rep. No. 3) Nedlands, Western Australia:
University of Western Australia, Crime Research Centre
Norma APA (6ª edição)
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Outros documentos
Publicações Periódicas – Artigo científico
Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do artigo. Título da revista, volume(número), páginas xx-xx
Mata, L. (1999). Literacia: O papel da família na sua apreensão. Análise Psicológica, 1(17), 65-77

Normas

Título. (Ano). Local de publicação: Editor
NP 405-1. (1994) Referências bibliográficas: documentos impressos. Lisboa, Portugal: Instituto Português de Qualidade

Legislação
Para a legislação portuguesa e, uma vez que as Normas APA não mencionam como proceder para legislação de
outros países que não os EUA, deverá ser utilizado o seguinte modelo:
Decreto-lei nº 238/98 de 1 de Agosto. Diário da República nº 176/98 – I Série A. Lisboa: Ministério do Ambiente
Norma APA (6ª edição)
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Dissertações de Mestrado |
Teses de Doutoramento
Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano). Título da dissertação de mestrado ou tese de doutoramento

(Tipo de documento não editado). Nome da Instituição, Local da Instituição
Defendidas 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)

Defendidas nos EUA
Bozzo, P. (2012). Education and the emergence of na untouchable expenditure: A comparative historical analysis
(Master’s thesis). Harvard University, Cambridge, MA

Norma APA (6ª edição)
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Multimédia | Filmes| Registo vídeo|
Áudio | Cartazes
Autor (função do responsável principal). (data). Título [suporte ou tipo de material]. Local de realização:
distribuidor

Autoria – Estes documentos têm geralmente muitos intervenientes na sua produção. Devem ser
referenciados os principais contribuidores (produtor, diretor, autor da música, realizador, roteirista,
etc.), indicando a sua função entre parênteses curvos a seguir ao nome
Katzenberg, J. (Produtor), & Adamson, A. (Diretor). (2001). Sherk Filme]

Documento Icónico
Negreiros, Almada (pintor). (1933). Nós queremos um Estado Forte: votai a nova Constituição [Cartaz]. Lisboa: Lith de

Portugal
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Multimédia | Filmes| Registo vídeo|
Áudio | Cartazes
Registo áudio
Reis, C., & Adragão, J. V. (1991). Didáctica do português: Didáctica da literatura [Cassete áudio]. Lisboa : Universidade Aberta

Mapa
Centro de Informação Geoespacial do Exército (Cartógrafo). (2014). Carta Oficial de Estradas de Portugal: 1/500000 Continente
[Mapa]. Lisboa : CIGEOE

Registo vídeo
Sant, G. van (realizador). (2000). Descobrir Forrester [DVD]. EUA: Columbia Pictures
Vairinhos, V. M. (Produtor). (1995). Estatística [Cassete vídeo]. Lisboa : Universidade Aberta
Norma APA (6ª edição)
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Multimédia | Filmes| Registo vídeo|
Áudio | Cartazes
CD-ROM
Instituto Nacional de Estatística (1998). Anuários estatísticos regionais: 1996-1997 [CD-ROM]. Lisboa: INE
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)

Episódio de série de televisão
Davis, J. (Criador). (2016). The job [Episódio de série de televisão]. In M. Gordon (Produtor executivo), Criminal minds

Norma APA (6ª edição)
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Os trabalhos não publicados ou publicados informalmente incluem comunicações pessoais, trabalhos

não concluídos, trabalhos não publicados ou submetidos para publicação
Lopes, A. P. (2016). O desenvolvimento da personalidade. Manuscrito submetido para publicação
Lopes, A. P. (2016). O desenvolvimento da personalidade em Piaget. Manuscrito em preparação

As comunicações pessoais – São citadas em texto, mas não se incluem na lista de referências
P. J. Araújo (comunicação pessoal, Agosto 27, 2015)

As cartas quando consideradas documentos de arquivo ou se encontrem em coleções particulares são

citadas em texto, e podem ser incluídas na lista de referências

Norma APA (6ª edição)
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Os documentos eletrónicos são documentos existentes sob a forma eletrónica e acessíveis apenas via
Internet
Indicar o URL apenas se a publicação não tiver um número DOI atribuído. Neste caso, o endereço do site é
precedido de Disponível em

A APA não prevê a tipologia de documento – Site/Página Web. Os exemplos que se seguem foram
baseados na descrição genérica para documentos provenientes da Internet

Norma APA (6ª edição)
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Documentos com URL
National Renewable Energy Laboratory. (2008). Biofuels. Consultado em 6 de maio 2008. Disponível em
http://www.nrel.gov/learning/re biofuels.html
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