
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Normas APA 7ª ed.: 

Guia informativo do IPVC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 
 

 
 

 



2 

Índice 

Apresentação ..................................................................................................................................... 4 

1 Citação no texto .............................................................................................................................. 5 

Ordem de apresentação de citação no texto ....................................................................... 5 

1.1 Citação indireta ............................................................................................................... 6 

1.2 Citação direta breve ........................................................................................................ 6 

1.3 Citação direta extensa ..................................................................................................... 7 

1.4 Citação de fontes secundárias ........................................................................................ 8 

1.5 Dois ou mais trabalhos do mesmo autor dentro dos mesmo parênteses ..................... 8 

1.5.1 Anos diferentes ............................................................................................... 8 

1.5.2 Mesmo ano ...................................................................................................... 8 

1.6 Dois ou mais autores dentro dos mesmo parênteses .................................................... 8 

2 Referências bibliográficas ............................................................................................................... 9 

Ordem de apresentação ........................................................................................................ 11 

2.1 Livro ................................................................................................................................. 12 

2.1.1 Livro impresso com um autor ......................................................................... 12 

2.1.2 Livro impresso com dois autores, 2ª edição ................................................... 12 

2.1.3 Livro impresso com editor/director/coordenador ......................................... 12 

2.1.4 E-book com editor/director/coordenador ...................................................... 13 

2.1.5 Livro impresso com autores e editores referenciados ................................... 13 

2.1.6 Coletividade como autor ................................................................................. 13 

2.2 Capitulo publicado em livro com editores/coordenadores ............................................ 14 

2.2.1 Capítulo publicado em livro impresso com organizadores ............................. 14 

2.2.2 Capitulo publicado em e-book com coordenadores ....................................... 14 

2.2.3 Capitulo publicado em livro com DOI ............................................................. 15 

2.3 Artigo publicado em publicação periódica ...................................................................... 16 



3 

2.3.1 Artigo em publicação periódica impressa ....................................................... 16 

2.3.2 Artigo em publicação periódica com DOI ....................................................... 16 

2.3.3 Artigo em publicação periódica on-line .......................................................... 17 

2.3.4 Artigo em publicação periódica com número de artigo ou 

elocator .................................................................................................................... 17 

2.3.5 Artigo em publicação periódica, Número especial ......................................... 17 

2.3.6 Artigo em publicação periódica, publicação online antecipada 

(advance online publication) .................................................................................... 17 

2.3.7 Artigo em publicação periódica, no prelo (in press) ....................................... 18 

2.4 Conferências e apresentações ........................................................................................ 19 

2.4.1 Comunicação publicada em livro com DOI ..................................................... 19 

2.4.2 Comunicação publicada em livro on-line ........................................................ 19 

2.4.3 Comunição em conferência ............................................................................ 20 

2.4.4 Apresentação em poster ................................................................................. 21 

2.4.5 Apresentação em simpósio ............................................................................. 22 

2.5 Tese de doutoramento e dissertação de mestrado ........................................................ 23 

2.5.1 Não publicada .................................................................................................. 23 

2.5.2  Publicada em base de dados ou repositório .................................................. 23 

2.6 Legislação ........................................................................................................................ 24 

2.7 Normas, relatórios ou literatura cinzenta ....................................................................... 25 

2.8 Páginas de internet e sites .............................................................................................. 26 

Bibliografia ......................................................................................................................................... 27 

 

 



4 

Apresentação 

 

Os elementos que constituem a representação bibliográfica variam conforme o tipo de 

documentos que queremos identificar.  

O presente tutorial é baseado no Publication manual of the American Psychological 

Association: The official guide to APA style, 7th Edition, e pretende oferecer um 

conjunto de orientações na elaboração das citações e referências bibliográficas dos 

seguintes tipos de documentos: livros, capítulos de livros, artigos de publicações 

periódicas, dissertações e teses, fontes eletrónicas, comunicações em conferências e 

simpósios, legislação, normas, páginas de internet e sites. 

Considerando que os termos fixos na construção de citações em texto e referências 

bibliográficas podem ser representados na língua en que é escrito o documento, 

foram traduzidos ou adaptados para português, os exemplos apresentados neste 

tutorial, tais como: no prelo, Dissertação de mestrado ou Tese de doutoramento.  

Os exemplos que se seguem são na sua maioria de publicações de docentes do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo. 
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1 Citação no texto 

As citações utilizam‐se para identificar um recurso de informação no texto relativo a uma ideia 

ou pensamento de um dado autor, de modo a que o utilizador possa ter acesso à fonte 

original da informação. As citações podem ser directas ou parafraseadas e devem ser sempre 

mencionadas no respectivo local do texto entre parênteses curvos.  

O método de citação usado pela APA 7th é autor, data que inclui o apelido do autor, seguido 

da data de publicação do documento. Podem assumir o formato de narrativa no texto ou 

entre parênteses. 

 

Ordem de apresentação de citação no texto 

Apresentamos de seguida uma tabela resumo com as regras de apresentação da autoria na 

citação em texto, no formato de narrativa no texto e no formato entre parênteses. 

Tipo de citação Citação em narrativa no texto Citação entre parênteses 

Sem autor  Título abreviado, (data) (“Título abreviado,” data) 

Um autor Mourão (2001) (Mourão, 2001) 

Dois autores Vieito e Maquieira (2013)  (Vieito & Maquieira, 2013)  

Três autores ou mais Bastos et al. (2012)  (Bastos et al., 2012)  

Grupo como autor (Instituições, 

organizações, etc.) 

Primeira citação 

Citações seguintes 

 

 

Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo ([IPVC], 2005) 

IPVC (2005) 

 

 

(Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo [IPVC], 2005)  

(IPVC, 2005) 

Grupo como autor (Instituições, 

organizações, etc.) 

Universidade do Porto (2010) (Universidade do Porto, 2010) 
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1.1 Citação indireta 

Citação indireta, é quando estamos a reafirmar a ideia de outra pessoa (ou nossa desde que 

publicada anteriormente) pelas nossas próprias palavras. É o tipo de citação mais frequente, que 

permite apresentar, relacionar e/ou debater, de uma forma sumária as ideias que retiramos de 

outro ou vários autores sobre um determinado tema. É sempre acompanhada dos devidos créditos 

do documento consultado, com Apelido do autor e ano de publicação em narrativa ou entre 

parênteses. 

 

1.2 Citação direta breve 

Citação direta, chamamos à parte especifica de uma fonte, que estamos a transcrever tal qual esta 

figura no texto. Esta citação deve reproduzir, a ortografia e a pontuação da fonte original, mesmo 

que esta apresente erros ortográficos. 

Ao fazer esta citação identifique o autor, o ano e a página específica do texto consultado em 

narrativa ou entre parênteses. Se estiver a citar fontes eletrónicas sem paginação, indique o número 

do parágrafo usando a abreviatura para. (para. 4). A referência completa será depois apresentada na 

lista de referências no final do trabalho.  

 

Citação indireta em narratica no texto: 

Em 2020, Marques diz-nos que a valorização do património cultural começa a ser uma preocupação 

cada vez mais precoce e ativa nas sociedades, assim como, a sua defesa e conservação. 

Citação indireta entre parênteses 

Verificamos que a valorização do património cultural começa a ser uma preocupação cada vez mais 

precoce e ativa nas sociedades, assim como, a sua defesa e conservação (Marques, 2020). 

Citação direta em narratica no texto: 

Para Mourão (2001) “Como a chama terna de uma vela, era assim que eu via pessoas, animais, 

geografias várias,” (p. 10). 

Citação direta entre parênteses 

“Como a chama terna de uma vela, era assim que eu via pessoas, animais, geografias várias,” 

(Mourão, 2001, p. 10). 
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1.3 Citação direta extensa 

Se a citação tiver 40 ou mais palavras, apresente-a num bloco de texto separado com o mesmo 

espaçamento do restante texto, a começar numa nova linha com avanço de 1,27 cm e omita as 

aspas.  

 

Citação em bloco em narrativa no texto: 

A fonte citada (autor, data) é inserida na narrativa do texto e no final da citação em bloco entre 

parênteses depois do ponto final, colocar a paginação. 

Bastos et al. (2012) dizem-nos que 

Se atendermos aos vários períodos da vida adulta, à partida poderíamos supor que a maior 

quantidade de mudança está associada à primeira metade da vida adulta (ou seja, jovens adultos) 

e que à medida que se avança no ciclo de vida, a probabilidade de mudança vai diminuindo. (p. 

107) 

 

Citação em bloco entre parênteses: 

A fonte citada deve ser introduzida no final da citação em bloco entre parênteses depois do ponto 

final. 

Se atendermos aos vários períodos da vida adulta, à partida poderíamos supor que a maior 

quantidade de mudança está associada à primeira metade da vida adulta (ou seja, jovens adultos) 

e que à medida que se avança no ciclo de vida, a probabilidade de mudança vai diminuindo. 

(Bastos et al., 2012, p. 107) 
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1.4 Citação de fontes secundárias 

As fontes secundárias devem ser usadas apenas quando a obra original está esgotada, ou com 

acesso indisponível.   

Nestes casos, nomeamos a fonte secundária e fazemos uma chamada de atenção para a obra 

original. Na lista de referências registamos apenas a fonte secundária.  

Citação em narrativa no texto 

“As thinking classroom ou “salas de aula pensantes”, são uma ideia apresentada por Liljedahl (2016) 

citado por Vale e Barbosa (2020, p. 5). 

Liljedahl (2016) citado por Vale e Barbosa (2020) apresentam-nos a ideia das “thinking classroom ou 

“salas de aula pensantes”,” (p. 5). 

Citação entre parênteses: 

“As thinking classroom ou “salas de aula pensantes”,” (Liljedahl, 2016, citado por Vale & Barbosa, 

2020, p. 5). 

 

1.5 Dois ou mais trabalhos do mesmo autor dentro dos mesmo parênteses 

Identifique os trabalhos do mesmo autor por ano de publicação. O sobrenome aparece apenas uma 

vez, acrescido da data dos diferentes trabalhos separados por vírgula, iniciando no mais antigo. 

1.5.1 Anos diferentes 

Citação em narrativa no texto: Mourão (1990, 2001) 

Citação entre parênteses: (Mourão, 1990, 2001) 

1.5.2 Mesmo ano 

Citação em narrativa no texto: Vieito et al. (2008a, 2008b) 

Citação entre parênteses:  (Vieito et al., 2008a, 2008b) 

 

1.6 Dois ou mais autores dentro dos mesmo parênteses 

Identifique os trabalhos por ordem alfabética do sobrenome dos autores. Separe as citações por 

ponto e vírgula.  

(Barros, 2014; Mourão, 2001) 

(Correia et al., 2019; Fonseca & Sánchez-Rivero, 2020)  
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2 Referências bibliográficas 

Os detalhes das publicações nas referência bibliográfica devem identificar de forma inequívoca os 

documentos. Cada referência deve conter a informação prevista pela norma em uso. A norma APA 

7ª edição, inclui quatro elemento principais: 

- autor: quem é o responsável pelo documento? 

- data: quando foi publicado o documento? 

- título: qual o nome atribuído ao documento? 

- fonte: onde posso encontrar o documento?  – que dependendo da natureza do documento podem 

ser elementos como, editora de publicação, volume, páginas, url, doi. 

A lista de referências é única e deve ser apresentada no final do documento a redigir, 

independentemente do tipo de documentos (livros, artigos de revistas, ou outro material) e deve 

conter: 

• Todos os documentos citados no texto: 

 o Não omitir qualquer trabalho utilizado, embora o seu uso tenha sido parcial; 

 o Confirmar que a citação no texto e no final do trabalho aparece referenciada com 

 entrada idêntica.  

• A primeira linha alinhada à esquerda e as linhas subsequentes recuam à direita 0,5cm. 

• A ordem alfabética de representação bibliográfica deve ser sempre respeitada. 

• O apelido do autor deve aparecer em primeiro lugar, seguido de vírgula e das iniciais do restante 

nome (Apelido, A. A.). Ou ainda: 

 o Se um documento não tem autor, citar o título na lista em ordem alfabética pela 

 primeira palavra significativa no título. Forma geral de apresentação: 

 Título do livro: Subtítulo. (ano). Editora. 

 o Se existir mais de uma entrada do mesmo autor, a lista é classificada em ordem 

 cronológica, começando com a publicação mais antiga; 

o Se existir mais de uma entrada do mesmo autor e do mesmo ano, a lista é ordenada em 

ordem alfabética de título. Ao ano da publicação é acrescido imediatamente depois letras 

em minúsculas - a, b ou c - seguindo a sequência de entradas necessárias: 

  Apelido, A. A. (2010a). Título do livro/artigo… 

  Apelido, A. A. (2010b). Título do livro/artigo…; 
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o Se o mesmo autor tiver obras de autoria exclusiva e também com outros autores, sendo 

ele o principal, devem ser referenciadas primeiro as de autoria individual e depois as de 

autoria múltipla;  

o Se existirem autores com o mesmo sobrenome, ordenar alfabeticamente pela primeira 

inicial no nome; 

  Apelido, A. (2010). Título do livro/artigo… 

  Apelido, B. (2008). Título do livro/artigo…; 

o O apelido dos autores espanhóis é indicado logo a seguir ao nome próprio. Devem por isso 

ser referenciados como tal (Sánchez-Rivero), da mesma forma que os nomes compostos 

(Castelo Branco, C.) ou com relações familiares.  

• Na referência de normas ou legislação, identificar a norma ou o diploma legal, da mesma forma 

como é feita na citação em texto. 

• Se a data não estiver disponível no documento e não puder ser determinada utiliza-se a 

abreviatura “n.d.” ou “s.d.” para indicar “no date” ou “sem data”. 

• Utilizar letra maiúscula apenas na primeira letra do título e, na primeira letra do subtítulo, quando 

existente. Utilizar itálico em todo este campo. 

• Os dados relativos à edição apresentam-se tal como aparecem na fonte e só são mencionados a 

partir da 2ª edição. Não existindo indicação da edição presume-se ser a 1ª. 

•  Seja coerente. A informação e o detalhe dos dados de cada uma das referências bibliográficas 

deve ser uniforme. 
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Ordem de apresentação  

Tabela resumo com os estilos básicos de referenciação por tipo e número de responsáveis da obra. 

Número de autores Descrição  Forma de representação bibliográfica 

Sem autor Título abreviado 
Título abreviado 

Gil Eannes 

Um autor Apelido, Iniciais do autor 
Autor, A. A. 

Tavares, D. 

Dois a 20 autores 

(nomes hispânicos 

ou compostos) 

Apelido, Iniciais de todos os 

autores 

Indicar todos os autores até 

20 inclusivé.  

Autor, A. A., & Autor, B. B. 

Fonseca, N., & Sánchez-Rivero, M. 

Bastos, A., Faria, C., Pimentel, H., & Rosas-Silva, S. 

O último autor é precedido 

de &. 

Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., Autor, D. D., Autor, E. E., Autor, F. 

F. Autor, G. G., Autor, H. H., & Autor, I. I. 

Neves, L., Coelho, L. S., Esteves, A., Barbosa, A., Madeira, E., Oliveira, J., 

Cardoso, J., Gonçalves, T., & Barbosa, G. 

21 ou mais autores 

(Exemplo APA 

7ªed, p. 317) 

 

Apelido, Iniciais do autor 1 

até Apelido, Iniciais do autor 

19, … Apelido, Iniciais do 

último autor 

Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., Autor, D. D., Autor, E. E., Autor, F. 

F., Autor, G. G., Autor, H. H., Autor, I. I., Autor, J. J., Autor, K. K., Autor, L. 

L., Autor, M. M., Autor, N. N., Autor, O. O., Autor, P. P., Autor, Q. Q., 

Autor, R. R., Autor, S. S., … Autor, Z. Z. 

Indicar os primeiros 19 

autores, inserir reticências e 

o último autor 

Kalney, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., 

Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., 

Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, K., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, 

J., Leetmaa, A., ... Joseph, D. 

Autor coletividade 

(instituições, grupo, 

associação, 

organizações, 

privadas e 

governamentais)) 

Nome do Grupo 

Indicar a designação 

completa do nome do grupo 

na lista das referências  

Nome da instituição, Local onde se encontra. 

Câmara Municipal, Viana do Castelo. 

Ordem dos Enfermeiros, Lisboa. 

(não usar a 

sigla/abreviatura) 

Nome da colectividade, Local onde se encontra. 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo. 

Portugal. Ministério do Trabalho e da Solidariedade, Instituto para o 

Desenvolvimento Social. 
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2.1 Livro  

Na referência bibliográfica dos livros, a forma geral de apresentação deve seguir a seguinte ordem e 

grafia: 

 

Autor ou Editor Data Título 
Fonte 

Informação editora DOI ou URL 

Autor, A. A., & Autor, 

B. B. 

Nome de grupo. 

Editor, E. E. (Ed.). 

Editor, E. E., & Editor, 

F. F. (Eds.). 

(Ano). Título do livro. 

Título do livro (2ª ed., Vol. 3). 

Título do livro [Audiolivro]. 

Título do livro (E. E. Editor, Ed.). 

Título do livro (T. Tradutor, Trad.; N. 

Narrador, Nar.). 

Nome da editora. 

Nome da 1ª editora; Nome 

da 2ª editora. 

http://doi.org.xxxx 

http://xxxxx 

 

 

2.1.1 Livro impresso com um autor 

Tavares, D. (2020). Do autorretrato poético: Leituras interartísticas na poesia portuguesa 

contemporânea. Húmus.  

Citação em narrativa no texto: Tavares (2020) 

Citação entre parênteses:  (Tavares, 2020) 

 

2.1.2 Livro impresso com dois autores, 2ª edição 

Vieito, J. P., & Maquieira, C. P. (2013). Finanças empresariais: Teoria e prática (2ª ed.). Escolar. 

Citação em narrativa no texto: Vieito e Maquieira (2013) 

Citação entre parênteses:  (Vieito & Maquieira, 2013) 

 

2.1.3 Livro impresso com editor/director/coordenador 

Barros, L. (Ed.). (2014). A leitura como projeto: Percursos de leitura literária do jardim de infância ao 

3.º CEB. Tropelias & Companhia. 

Citação em narrativa no texto: Barros (2014) 

Citação entre parênteses:  (Barros, 2014) 

 

http://doi.org.xxxx/
http://xxxxx/
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2.1.4 E-book com editor/director/coordenador 

Bastos, A., Faria, C., Pimentel, H., & Rosas-Silva, S. (Coord.). (2019). Capacitar para a 4.ª idade – 

Manual de práticas de base comunitária. Escola Superior de Educação do IPVC. 

http://portal.ipvc.pt/images/ipvc/ese/pdf/MPBC_FINAL.pdf  

Citação em narrativa no texto: Bastos et al. (2019) 

Citação entre parênteses:  (Bastos et al., 2019)  

2.1.5 Livro impresso com autores e editores referenciados 

Neves, L., Coelho, L. S., Esteves, A., Barbosa, A., Madeira, E., Oliveira, J., Cardoso, J., Gonçalves, T., & 

Barbosa, G. (2018). Global schools: Propostas de integração curricular da Educação para o 

Desenvolvimento e Cidadania Global no 1.o e 2.o CEB (L. Neves & L. S. Coelho, Eds.). Escola 

Superior de Educação - IPVC. 

http://portal.ipvc.pt/images/ipvc/ese/pdf/globalschools/maquete_final_final_pages.pdf  

Citação em narrativa no texto: Neves et al. (2018) 

Citação entre parênteses:  (Neves et al., 2018)  

2.1.6 Coletividade como autor 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo. (2005). Guia do estudante: 2005-2006. Instituto Politécnico 

de Viana do Castelo. 

Portugal. Ministério do Trabalho e da Solidariedade - Instituto para o Desenvolvimento Social. 

(2001). Guia para o associativismo. IDS. 

Podemos ter ainda outro tipo de coletividades como Associações ou Câmaras Municipais. Nestes 

casos, o nome da localidade onde se encontra a colectividade, a divisão administrativa onde a 

actividade é exercida, deve acrescentar-se depois do nome da colectividade. 

Exemplos: 

 Ordem dos Médicos. Viana do Castelo 

 Ordem dos Enfermeiros. Porto 

 Câmara Municipal. Viana do Castelo 

http://portal.ipvc.pt/images/ipvc/ese/pdf/MPBC_FINAL.pdf
http://portal.ipvc.pt/images/ipvc/ese/pdf/globalschools/maquete_final_final_pages.pdf
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2.2 Capitulo publicado em livro com editores/coordenadores 

Na referência bibliográfica de capítulos publicados em livros com editores/coordenadores/etc. a 

forma geral de apresentação deve seguir a seguinte ordem e grafia: 

Autor(es) do capítulo Data Título do capítulo 
Fonte 

Informação livro DOI ou URL 

Autor, A. A., & Autor, 

B. B. 

 

(Ano). Título do capítulo. In E. E. Editor (Ed.), 

Título do livro (pp. x-

y). Nome da Editora. 

In E. E. Editor & F. F. 

Editor (Eds.), Título do 

livro (2ª ed. Vol. 1, pp. 

x-y). Nome da 

Editora. 

In E. E. Editor, F. F. 

Editor, & G. G. Editor 

(Eds.), Título do livro 

(pp. x-y). Nome da 

Editora. 

http://doi.org.xxxx 

http://xxxxx 

 

 

2.2.1 Capítulo publicado em livro impresso com organizadores 

Fernandes, F., & Vale, I. (2020). A resolução de tarefas matemáticas em contextos não formais de 

aprendizagem por alunos do ensino elementar. In A. Silva, A. Vieira, & M. Brito (Orgs.), 

Investigação, construção e difusão do conhecimento em matemática 2 (pp. 113-129). Atena 

Editora. 

Citação em narrativa no texto: Fernandes e Vale (2020) 

Citação entre parênteses:  (Fernandes & Vale, 2020)  

 

2.2.2 Capitulo publicado em e-book com coordenadores 

Barbosa, G., Aguiar, A., & Passos, T. (2020). Trabalhar a leitura numa perspetiva de educação para o 

desenvolvimento: Uma experiência no 3.º ano de escolaridade. In O. C. Sousa, P. S. Ferreira, A. 

Estrela, & S. Esteves (Coords), Investigação e práticas em leitura (pp. 52-66). CIED - Centro 

Interdisciplinar de Estudos Educacionais - Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 

Lisboa.https://www.eselx.ipl.pt/sites/default/files/media/2020/e- 

book_final_final_alt_07_07_vf.pdf  

Citação em narrativa no texto: Barbosa et al. (2020) 

Citação entre parênteses:  (Barbosa et al., 2020)  

http://doi.org.xxxx/
http://xxxxx/
https://www.eselx.ipl.pt/sites/default/files/media/2020/e-%20book_final_final_alt_07_07_vf.pdf
https://www.eselx.ipl.pt/sites/default/files/media/2020/e-%20book_final_final_alt_07_07_vf.pdf
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2.2.3 Capitulo publicado em livro com DOI 

Morais, C. S., Pimenta, R. E., Ferreira, P. L., Boavida, J. M., & Amorim, J. P. (2015). Assessing diabetes 

health literacy, knowledge and empowerment in northern Portugal. In Á. Rocha, A. M. Correia, S. 

Constanzo, & L. P. Reis (Eds.), New contributions in information systems and technologies (pp. 63-

71). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-16528-8_7  

Citação em narrativa no texto: Morais et al. (2020) 

Citação entre parênteses:  (Morais et al., 2020)  

 

 Correia, A. I., Cunha, R., Matos, O., & Fernandes, C. (2019). Wine tourism experiences and 

marketing: The case of the Douro valley in Portugal. In M. Sigala & R. N. S. Robinson (Eds.), Wine 

tourism destination management and marketing: Theory and cases (pp. 203-220). Palgrave 

Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00437-8_14  

Citação em narrativa no texto: Correia et al. (2019) 

Citação entre parênteses:  (Correia et al., 2019)  

https://doi.org/10.1007/978-3-319-16528-8_7
https://doi.org/10.1007/978-3-030-00437-8_14
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2.3 Artigo publicado em publicação periódica 

Na referência bibliográfica de artigos publicados em publicações periódicas (Jornais, Revistas, 

Newspapers, Newsletters, Blogs ou outras plataformas que publiquem artigos) a forma geral de 

apresentação deve seguir a seguinte ordem e grafia: 

Autor do artigo Data Título do artigo 
Fonte 

Informação do 
periódico 

DOI ou URL 

Autor, A. A., & Autor, 

B. B. 

Nome de grupo. 

Autor, C. C. 

[username]. 

Username. 

(Ano). 

(Ano, Mês). 

(Ano, Mês, Dia). 

Título do artigo. Título do periódico, 

Vol(Nº), pág. inicial-

página final. 

Título do periódico, 

Vol(Nº), Artigo nº. 

Título do periódico. 

http://doi.org.xxxx 

http://xxxxx 

 

 

2.3.1 Artigo em publicação periódica impressa 

Fernandes, A., & Cerqueira, M. M. A. (2020). A perceção dos cuidadores acerca da intervenção da 

equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos à pessoa em agonia. Revista Investigação 

em Enfermagem, 2(31), 37-51. 

Citação em narrativa no texto: Fernandes e Cerqueira (2020) 

Citação entre parênteses:  (Fernandes & Cerqueira, 2020)  

2.3.2 Artigo em publicação periódica com DOI 

Clemente, F. M., Silva, R., Ramirez-Campillo, R., Afonso, J., Mendes, B., & Chen, Y. S. (2020). 

Accelerometry-based variables in professional soccer players: Comparisons between periods of 

the season and playing positions. Biology of sport, 37(4), 389–403. 

https://doi.org/10.5114/biolsport.2020.96852  

Citação em narrativa no texto: Clemente et al. (2020) 

Citação entre parênteses:  (Clemente et al., 2020)  

Fonseca, N., & Sánchez-Rivero, M. (2019). Publication bias and genuine effects: The case of Granger 

causality between tourism and income. Current Issues in Tourism, 23(9), 1084–1108. 

https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1585419  

Citação em narrativa no texto: Fonseca e Sánchez-Rivero (2019) 

Citação entre parênteses:  (Fonseca & Sánchez-Rivero, 2019)  

http://doi.org.xxxx/
http://xxxxx/
https://doi.org/10.5114/biolsport.2020.96852
https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1585419
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2.3.3 Artigo em publicação periódica on-line  

Moura, A., Cardoso, A, Almeida, C., & Jácomo, A. (2020). Education, culture and territorial 

development: Institutional cooperation between social partners. Diálogos com a Arte – Revista de 

arte, cultura e educação, 10, 233-253. http://www.ese.ipvc.pt/revistadialogoscomaarte 

Citação em narrativa no texto: Moura et al. (2020) 

Citação entre parênteses:  (Moura et al., 2020)  

2.3.4 Artigo em publicação periódica com número de artigo ou elocator 

Caldas, A. J., & Araújo, C. A. (2020). A práxis da enfermagem de reabilitação e os contributos da 

osteopatia. Revista de Enfermagem Referência, Série V(1), Artigo e19076. 

http://dx.doi.org/10.12707/RIV19076  

Citação em narrativa no texto: Caldas e Araújo (2020) 

Citação entre parênteses:  (Caldas & Araújo, 2020)  

2.3.5 Artigo em publicação periódica, Número especial 

Ferreira, A. C., & Silva, Â. (2020). Application of a costing methodology to estimate capital costs of 

solar thermal systems in residential portuguese contexto [Special number]. International Journal 

of Sustainable Energy Planning and Management, 26, 33-46. 

https://doi.org/10.5278/ijsepm.3483  

Citação em narrativa no texto: Ferreira e Silva (2020) 

Citação entre parênteses:  (Ferreira & Silva, 2020)  

2.3.6 Artigo em publicação periódica, publicação online antecipada (advance online 

publication) 

Palheta, C., Ciampolini, V., Nunes, E., Santos, F., & Milistetd, M. (2020). Between intentionality and 

reality to promote positive youth development in sport-based programs: A case study in Brazil. 

Physical Education and Sport Pedagogy. Advance online publication. 

https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1792870  

Citação em narrativa no texto: Palheta et al. (2020) 

Citação entre parênteses:  (Palheta et al., 2020)  

http://www.ese.ipvc.pt/revistadialogoscomaarte
http://dx.doi.org/10.12707/RIV19076
https://doi.org/10.5278/ijsepm.3483
https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1792870
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2.3.7 Artigo em publicação periódica, no prelo (in press) 

Marques, G. (no prelo). Educação histórica infantil: Quadro epistemológico e conceptual. Revista 

Cultura, Espaço e Memória (CEM). 

Citação em narrativa no texto: Marques (no prelo) 

Citação entre parênteses:  (Marques, no prelo)  

 

Silva, B., Cruz, G., Rocha-Rodrigues, S., Clemente, F. (in press). Monitoring physical performance and 

training load in young surf athletes. Journal of Human Sport and Exercise. 

https://doi.org/10.14198/jhse.2021.162.03  

Citação em narrativa no texto: Silva et al. (in press) 

Citação entre parênteses:  (Silva et al., in press)  

https://doi.org/10.14198/jhse.2021.162.03
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2.4 Conferências e apresentações 

Este painel inclui apresentações, posters e comunicações feitas em encontros como congressos, 

encontros, conferências ou simpósios.  

Quando as comunicações feitas em encontros, conferências, congressos ou simpósios, são 

publicadas, a sua referência é feita como se de um capítulo de livro ou artigo de revista se tratasse.  

2.4.1 Comunicação publicada em livro com DOI 

Amaral, A., Barreto, L., Baltazar, S. T., & Pereira, T. (2020). Mobility as a service (MaaS): Past and 

present challenges and future opportunities. In E. G. Nathanail, G. Adamos, & I. Karakikes (Eds.), 

Advances in mobility-as-a-service systems: Proceedings of 5th Conference on Sustainable Urban 

Mobility, Virtual CSUM2020, June 17-19, 2020, Greece (pp. 220-229). Springer. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_22  

Citação em narrativa no texto: Amaral et al. (2020) 

Citação entre parênteses:  (Amaral et al., 2020)  

2.4.2 Comunicação publicada em livro on-line 

Moura, A., Dias, A. S., & Castro, V. P. (2020). (Re)Construções anímicas - (Re)Começar. In D. Maciel, 

P. Nogueira, J. S. Ribeiro, & C. E. Viana (Coords.), Conferência Internacional de Cinema de Viana 

2018 (pp. 58-63). Ao Norte. http://www.ao-

norte.com/img/recursos/publicacoes/conferencia2018.pdf?v=20.30.04  

Citação em narrativa no texto: Moura et al. (2020) 

Citação entre parênteses:  (Moura et al., 2020) 

  

 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_22
http://www.ao-norte.com/img/recursos/publicacoes/conferencia2018.pdf?v=20.30.04
http://www.ao-norte.com/img/recursos/publicacoes/conferencia2018.pdf?v=20.30.04
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Para referenciar sessões de conferências e apresentações use as seguintes regras de apresentação: 

Autor Data Título 
Fonte 

Informação da 
Conferência 

DOI ou URL 

Apresentador, A. A., & 

Apresentador, B. B. 

(Ano, Mês, Dia-

Dia). 

(2020, Mês DIa-

Mês Dia). 

Título da contribuição [Tipo 

de contribuição]. 

Nome da Conferência, 

Localização. 

http://doi.org.xxxx 

http://xxxxx 

 

 

2.4.3 Comunição em conferência 

Leitão, R. (2020, Janeiro, 23-25). Vegetarianism in childhood: What nutritional impact? At the round 

table - Healthy diets from sustainable food systems: Mission (im)possible [Comunicação por 

convite]. 4th International Conference on Childhood and Adolescence and 7th Annual Meeting of 

the Social Paediatric Subcommittee (SPS-SPP) of the Portuguese Society of Paediatrics, Lisboa. 

Citação em narrativa no texto: Leitão (2020) 

Citação entre parênteses:  (Leitão, 2020)  

 

Oliveira, S., Pinto, L.M.C. & Costa, A. (2019, Maio, 16-17). Choice experiments to elicit the users’ 

preferences for coastal erosion management - The case of Praia da Amorosa [Comunicação oral]. 

4th International Conference on Energy and Environment: bringing together Engineering and 

Economics, Guimarães, Portugal. 

Citação em narrativa no texto: Oliveira et al (2019) 

Citação entre parênteses:  (Oliveira et al. 2019)  

 

Silva, B. Cruz, G, & Bentes, R. (2020, Fevereiro, 7-8). O papel da prática de surf em atletas com 

deficiência visual: Um estudo de caso [Comunicação oral]. II Congresso de Atividade Física 

Adaptada da Cidade do Porto da Reabilitação à Prática Desportiva, Porto. 

Citação em narrativa no texto: SIlva et al. (2020) 

Citação entre parênteses:  (Silva et al., 2020)  

 

 

 

 

http://doi.org.xxxx/
http://xxxxx/
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2.4.4 Apresentação em poster  

Almeida, V., & Oliveira, J. (2019, Setembro, 5-7). The wonderful bag: Proposta didática para uma 

maior sustentabilidade e eficiência energética [Apresentação em poster]. XVIII Encontro Nacional 

de Educação em Ciências, XVIII ENEC, III International Seminar of Science Education, III ISSE-

Educação em Ciências: cruzar caminhos, unir saberes, Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto, Porto. 

Citação em narrativa no texto: Almeida e Oliveira (2019) 

Citação entre parênteses:  (Almeida & Oliveira, 2019)  

 

Pereira, R., & Cerqueira, M. (2020, Fevereiro, 21-22). Perspetivas dos enfermeiros para cuidar da 

pessoa com demência avançada no autocuidado alimentar [Apresentação em poster]. 1º 

Congresso Internacional de Comunicação e Marketing em Cuidados Paliativos, Coimbra.  

Citação em narrativa no texto: Pereira e Cerqueira (2020) 

Citação entre parênteses:  (Pereira & Cerqueira, 2020)  
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Para referenciar sessões de simpósios use as seguintes regras de apresentação: 

Autor Data Título da contribuição 
Fonte 

Informação da 
Conferência 

DOI ou URL 

Apresentador, A. A., & 

Apresentador, B. B. 

(2020, Mês, 15-

17). 

(2020, 

Novembro 30-

Dezembro 01). 

Título da contribuição. In C. C. Chair/Nome do 

presidente da mesa/ 

moderador 

(Chair/Presidente da 

mesa/Moderador), Título 

do simpósio [Simpósio]. 

Nome da Conferência, 

Localização. 

http://doi.org.xxxx 

http://xxxxx 

 

 

2.4.5 Apresentação em simpósio 

Batista, P., Carvalho Filho, J., Monteiro, I., e Alves, M. (2020, Novembro, 25-27). A formação de 

estudantes-estagiários de educação física: Recortes de experiências em tempos de pandemia. In 

M. G. Neves (Moderadora), Session 8 – Teacher Education [Simpósio]. 3rd World Council of 

Comparative Education Societies Symposium. On-line. 

https://www.worldcces.org/uploads/8/4/0/8/84086982/parallel_sessions_program_25_nov._20

20.pdf  

 Citação em narrativa no texto: Batista et al. (2020) 

Citação entre parênteses:  (Batista et al., 2020)  

 

Martins, J., Mota, L., Cavaleiro, R. (2019, Setembro, 12-13). Exploration of new innovation scenarios 

through the reinterpretation of local material culture in the master in design. In N. P. Garland 

(Chair), K: Innovation 4 [Symposium]. 21st International Conference on Engineering and Product 

Design Education, E&PDE 2019, Glasgow, United Kingdom. https://epde.info/2019/programme/ 

Citação em narrativa no texto: Martins et al. (2019) 

Citação entre parênteses:  (Martins et al., 2019)  

 

http://doi.org.xxxx/
http://xxxxx/
https://www.worldcces.org/uploads/8/4/0/8/84086982/parallel_sessions_program_25_nov._2020.pdf
https://www.worldcces.org/uploads/8/4/0/8/84086982/parallel_sessions_program_25_nov._2020.pdf
https://epde.info/2019/programme/
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2.5 Tese de doutoramento e dissertação de mestrado 

Neste tipo de documentos que não publicados, o título deve constar em itálico e, o tipo de trabalho 

deve ser identificado como: Tese de doutoramento ou Dissertação de mestrado não publicada, entre 

parênteses retos depois do título.  

2.5.1 Não publicada 

Autor Data Título Fonte 

Autor, A. A. (Ano). Título da tese [Tese de doutoramento não publicada]. 

Título da dissertação [Dissertação de mestrado não 

publicada]. 

Nome da Instituição que 

concede o grau. 

Fonseca, M. J. L. (2004). Supervisão em ensinos clínicos de enfermagem: Perspectiva do docente. 

[Dissertação de mestrado não publicada]. Universidade de Aveiro. 

Citação em narrativa no texto: Fonseca (2004) 

Citação entre parênteses:  (Fonseca, 2004)  

 

2.5.2  Publicada em base de dados ou repositório 

Neste tipo de documentos, quando são publicados nos repositórios institucionais das universidades 

inclua o identificador e, retire a expressão “não publicada”. 

Autor Data Título 
Fonte 

Base de dados e/ou 
Repositório 

URL 

Autor, A. A. (Ano). Título da tese [Tese de doutoramento, Nome da 

Instituição que confere o grau]. 

Título da dissertação [Dissertação de mestrado, 

Nome da Instituição que confere o grau]. 

Nome da Base de dados. 

Nome do Repositório. 

http://xxxxx 

 

Vale, A. P. M. R. do. (2014). Valorização de germinados de Brassica oleracea através da avaliação 

nutricional e da composição em compostos bioativos. [Tese de doutoramento, Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto]. Repositório Aberto da Universidade do Porto. 

http://hdl.handle.net/10216/77850  

Citação em narrativa no texto: Vale (2014) 

Citação entre parênteses:  (Vale, 2014)  

 

http://xxxxx/
http://hdl.handle.net/10216/77850
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2.6 Legislação 

Para a legislação portuguesa e, uma vez que as Normas APA 7º edição, não mencionam como 

proceder para legislação de outros países que não os EUA, sugerimos ser utilizado o mesmo modelo 

de referenciação como se de uma obra sem autor se tratasse, seguindo as orientações do software 

de referenciação bibliográfica Mendeley (https://www.mendeley.com/) no tipo “Statute”. Isto é, 

indicando no título o número da lei, decreto, etc. e a data, bem como, outras informações 

descritivas se achar pertinentes, e identificando o número e a série do Diário da Repulica em que foi 

publicado, terminando com o url sempre que possível.  

Título Data Publicação 
Fonte 

URL 

Ttulo e número da lei, decreto, etc. e a 

data, instituição emissora e, outras 

informações descritivas se achar 

pertinentes. 

(Ano). Diário da República n.º xx, Série I 

ou II de ano-mês-dia. 

http://xxxxx 

 

 

Despacho normativo n.o 7/2009 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior: Estatutos do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo. (2009). Diário da República n.o 26, Série II de 06-02-

2009.  http://www.ipvc.pt/sites/default/files/estatutos_ipvc.pdf  

Citação em narrativa no texto: Despacho normativo n.o 7/2009 (2009)  

Citação entre parênteses:  (Despacho normativo n.o 7/2009, 2009)  

ou 

Citação em narrativa no texto:  Estatutos do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (2009) 

Citação entre parênteses:  (Estatutos do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 2009)  

Regulamento n.º 552/2014 Regulamento disciplinar dos estudantes do Instituto Politécnico de Viana 

do Castelo. (2014). Diário da República n.º 241, Série II  de 2014-12-15. 

Citação em narrativa no texto: Regulamento n.º 552/2014 (2014) 

Citação entre parênteses:  (Regulamento n.º 552/2014, 2014)  

ou 

Citação em narrativa no texto: Regulamento disciplinar dos estudantes do Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo (2014) 

Citação entre parênteses:  (Regulamento disciplinar dos estudantes do Instituto Politécnico de Viana 

do Castelo, 2014) 

https://www.mendeley.com/
http://xxxxx/
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/estatutos_ipvc.pdf
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2.7 Normas, relatórios ou literatura cinzenta 

Para referenciar uma norma, norma técnica ou diretriz de qualidade no Estilo APA 7ª ed., identifique 

o autor, data, título e fonte do trabalho, tal como de um relatório ou literatura cinzenta se tratasse.  

No caso, das normas, e seguindo o mesmo exemplo da legislação, propomos utilizar as orientações 

do software de referenciação bibliográfica Mendeley (https://www.mendeley.com/) no tipo 

“Report”. Isto é, no autor, o organismo nacional ou internacional, título da norma, data, edição (se 

esta existir), quem pulica (nestes caso, é normal ser o autor), terminando com o url sempre que 

disponível.  

No texto, o nome da organização, instituto pode ser abreviado. A primeira vez que o citar coloque 

como indicado nos exemplos seguintes. Quando citar novamente a mesma organização, instituto, 

use apenas a abreviatura. Contudo, na referencia bibliográfica nunca abrevie o nome da 

organização. 

Autor Data Publicação 
Fonte 

Publicação URL 

Autor, A. A. 

Nome da organização, 

instituto 

(Ano). 

(Ano, Mês, Dia).  

Ttulo do relatório. 

Título do relatório 

(Relatório nº xxx). 

Título da norma (Nº da 

norma). 

Título da literatura cinzenta 

[Descrição do documento]. 

Nome da editora http://xxxxx 

 

Instituto Português da Qualidade. (2008). Sistemas de gestão da qualidade: Requisitos (ISO 

9001:2008)* (3a ed). IPQ. 

* No final do título, entre parêntesis e sem itálico identificamos o número da norma. 

Citação em narrativa no texto: Instituto Português da Qualidade (IPQ, 2008)  

Citação entre parênteses:  (Instituto Português da Qualidade [IPQ], 2008)  

 

International Organization for Standardization. (2018). Guidelines for auditing management systems 

(ISO 19011:2018)* (3a ed). ISO. 

* No final do título, entre parêntesis e sem itálico identificamos o número da norma. 

Citação em narrativa no texto: International Organization for Standardization (ISO, 2018)  

Citação entre parênteses:  (International Organization for Standardization [ISO], 2018)  

https://www.mendeley.com/
http://xxxxx/
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2.8 Páginas de internet e sites 

A referência a um site ou página da internet deve ser utilizada apenas se não existir outra categoria 

de documento que possa usar.   

No texto, se fizer uma menção geral de um site, sem indicação de uma determinada informação ou 

de uma página específica desse site, não é necessária nenhuma entrada na lista de referências ou 

citação. Deve apenas mencionar o nome do site no texto e, entre parênteses indicar o url. 

Por outro lado, se citar várias páginas do mesmo site, crie uma referência para cada uma. 

Autor Data Publicação 
Fonte 

Sitio internet URL 

Autor, A. A. 

Nome da organização, 

instituto 

(Ano). 

(Ano, Mês, Dia).  

Ttulo do trabalho Nome do site http://xxxxx 

Retrieved Mês, 

dia, ano, from 

http://xxxx  

Instituto Politécnico de Viana do Castelo. (2021). Candidaturas a mestrados e pós-graduações. 

http://www.ipvc.pt/candidaturas  

NOTA: Quando o autor e o nome do site são o mesmo, omitimos o nome do site da referência. 

Citação em narrativa no texto: Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC, 2021)  

Citação entre parênteses:  (Instituto Politécnico de Viana do Castelo [IPVC], 2021)  

Carvalho, A. (s.d.). História – Santa Maria Maior. Freguesias de Portugal.com. 

http://santamariamaior-monserrate-meadela.com/historia-santa-maria-maior/  

Citação em narrativa no texto: Carvalho (s.d.)  

Citação entre parênteses:  (Carvalho, s.d.)  

Priberam. (2020, December 20). Dicionário Priberam da língua portuguesa. 

https://dicionario.priberam.org/  

Citação em narrativa no texto: Priberam (2020)  

Citação entre parênteses:  (Priberam, 2020)  

http://xxxxx/
http://xxxx/
http://www.ipvc.pt/candidaturas
http://santamariamaior-monserrate-meadela.com/historia-santa-maria-maior/
https://dicionario.priberam.org/
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