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Apresentação 

 

Neste guia pretendemos dar a conhecer quais os campos que necessita preencher no software de 

referências bibliográficas Mendeley, de forma a que a representação bibliográfica segundo a 7ª 

edição das normas da American Psychological Association, seja apresentada corretamente. 

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

de Viana do Castelo. 

Se persistir alguma dúvida referente à forma de citar ou referenciar este tipo de documentos ou 

outros, pode consultar presencialmente a obra Publication manual of the American Psychological 

Association : the official guide to APA style  existente nas Bibliotecas do IPVC, ou solicitar 

esclarecimento junto das Bibliotecas. 

http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=102778&DDB=
http://bibliotecas.ipvc.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=102778&DDB=
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1 - Mendeley 

O Mendeley, é um software de gestão de referências bibliográficas que pode ser utilizado em 

ambiente Windows ou Macintosh. Apresenta duas versões, web e desktop, e são de uso livre. Para 

utiliza-lo necessita apenas de criar uma conta pessoal, preenchendo os campos solicitados e instalar 

o Mendely no seu computador. Consulte o Mendeley_Tutorial para mais informações de instalação, 

criação da sua biblioteca e uso. 

Ao utilizar este software de referências bibliográficas tenha em consideração o seguinte:  

 confirme sempre se o estilo bibliográfico que o software assume por defeito é o que 

pretende utilizar. No Mendeley deskot, siga os seguintes passos: selecionar menu View, 

depois Citation style e por fim a norma desejada, neste caso, American Psychological 

Association 7ed edition; 

 a edição das referências bibliográficas devem ser feitas no Mendeley destop. Se necessitar 

fazer alterações diretamente no word, faça-as apenas quando o documento final estiver 

concluído, e depois de quebrar as ligações ao Mendeley, para que não voltem ao formato 

original que o software gera; 

  lembre-se seja coerente. Todos os elementos de cada uma das referências bibliográficas 

deve ser uniforme. 
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2 – Exemplos de referências bibliográficas por tipo de documento 

De seguida, iremos apresentar uma amostra representativa de referências bibliográficas segundo a 

tipologia de documento, quer em formato impresso quer digital. Cada tipo de documento 

apresentado, fará referencia aos elementos necessários à sua representação e aos campos que 

devem ser preenchidos no software de gestão de referâncias Mendeley. 

2.1  Livro impresso com dois autores, 2ª edição 

Forma geral de apresentação: 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do livro (número da edição)*. Nome da editora.  

* Mencionar apenas a partir da 2ª edição 

Exemplo: 

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

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Book 

Title: Finanças empresariais: Teoria e prática 

Year: 2013 

Authors:* 
Vieito, João Paulo 

Maquieira, Carlos P. * Cada autor numa linha diferente 

Edition: 2ª ed. 

Publisher: Escolar 

 

2.2  Livro impresso com editor/director/coordenador 

Forma geral de apresentação: 

Apelido, Inicial do nome. (Ed.). (Ano). Título do livro. Nome da editora.  

Exemplo: 

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

3.º CEB. Tropelias & Companhia. 

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Book 

Title: A leitura como projeto: Percursos de leitura literária do jardim de infância ao 3.º CEB 

Year: 2014 

Editors: Barros, Lúcia 

Publisher: Tropelias & Companhia 
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2.3 Livro impresso com autores e editores referenciados 

Forma geral de apresentação: 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do livro (E. E. Editor, Ed.). Nome da editora. 

Exemplo: 

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.  

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Book 

Title: 
Global schools: Propostas de integração curricular da Educação para o Desenvolvimento e 

Cidadania Global no 1.º e 2.º CEB 

Authors:* 

Neves, Luísa 

Coelho, La Salete 

Esteves, Alexandra 

Barbosa, Ana 

Madeira, Eliana 

Oliveira, Joana 

Cardoso, Jorge 

Gonçalves, Teresa 

Barbosa, Gabriela * Cada autor numa linha diferente 

Year: 2018 

Editors: 
Neves, Luísa 

Coelho, La Salete * Cada editor numa linha diferente 

Publisher: Escola Superior de Educação – IPVC 

 

NOTA: No final da redação do documento no word, teremos de quebrar a ligação ao Mendeley e 

fazer a seguinte correção na referência: 

No parêntesis dos editors, colocar uma vírgula a seguir ao segundo editor e retirar os parêntesis que 

envolvem a expressão Eds. Como vemos no campo sombreado da referência seguinte: 

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. 



7 

 

2.4 E-book com editor/director/coordenador 

Forma geral de apresentação: 

Apelido, Inicial do nome. (Ed.). (Ano). Título do livro. Nome da editora. http://xxxxx  

Exemplo: 

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

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Book 

Title: Capacitar para a 4.ª idade – Manual de práticas de base comunitária 

Year: 2019 

Editors:* 

Bastos, Alice 

Faria, Carla  

Pimentel, Helena 

Rosas-Silva, Sofia * Cada editor numa linha diferente 

Publisher: Escola Superior de Educação – IPVC 

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

 

2.5 Livro impresso de normas com instituição como autora 

Forma geral de apresentação: 

Autor coletividade por extenso. (Ano). Título do livro. Nome da editora.  

Exemplo:  

International Accounting Standards Board. (2003). Norma internacional de relato financeiro 1: 

Adopção pela primeira vez das normas internacionais de relato financeiro. Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas. 

 No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Book 

Title: 
Norma internacional de relato financeiro 1: Adopção pela primeira vez das normas 

internacionais de relato financeiro 

Authors: International Accounting Standards Board 

Year: 2003 

Publisher: Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 

 

http://xxxxx/
http://portal.ipvc.pt/images/ipvc/ese/pdf/MPBC_FINAL.pdf
http://portal.ipvc.pt/images/ipvc/ese/pdf/MPBC_FINAL.pdf
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2.6 Capítulo de livro impresso 

Forma geral de apresentação: 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do capítulo. In Inicial do nome. Apelido (Eds.), Título do livro 

(pp. x-y). Nome da editora. 

Exemplo:  

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

aprendizagem por alunos do ensino elementar. In A. J. N. da Silva, A. R. L. Vieira, & M. F. de 

Brito (Eds.), Investigação, construção e difusão do conhecimento em matemática 2 (pp. 113–

129). Atena Editora. 

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Book Section 

Title: 
A resolução de tarefas matemáticas em contextos não formais de aprendizagem por alunos 

do ensino elementar 

Authors:* 
Fernandes, Fátima 

Vale, Isabel * Cada autor numa linha diferente 

Book: Investigação, construção e difusão do conhecimento em matemática 2 

Year: 2020 

Pages: 113-129 

Editors: 

Silva, Américo Junior Nunes da 

Vieira, André Ricardo Lucas 

Brito, Mirian Ferreira de * Cada editor numa linha diferente 

Publisher: Atena Editora 
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2.7 Capítulo de livro com DOI 

Forma geral de apresentação: 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do capítulo. In Inicial do nome. Apelido (Eds.), Título do livro 

(pp. x-y). Nome da editora. http://doi.org.xxxx  

Exemplo:  

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  

 No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Book Section 

Title: Assessing diabetes health literacy, knowledge and empowerment in northern Portugal 

Authors:* 

Morais, Carminda S. 

Pimenta, Rui E. 

Ferreira, Pedro Lopes  

Boavida, José M. 

Amorim, José P. * Cada autor numa linha diferente 

Book: New contributions in information systems and technologies 

Year: 2015 

Pages: 63-71 

Editors: 

Rocha, Álvaro 

Correia, Ana Maria 

Constanzo, Sandra 

Reis, Luís Paulo * Cada editor numa linha diferente 

Publisher: Springer 

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-16528-8_7 

 

 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-16528-8_7
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2.8 Artigo em publicação periódica impressa 

Forma geral de apresentação: 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do artigo. Título do periódico, Vol(Nº), pág. inicial-página final. 

Exemplo: 

Fernandes, A., & Cerqueira, M. (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.  

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Journal Article 

Title: 
A perceção dos cuidadores acerca da intervenção da equipa comunitária de suporte em 

cuidados paliativos à pessoa em agonia 

Authors:* 
Fernandes, Ana 

Cerqueira, Manuela * Cada autor numa linha diferente 

Journal: Revista Investigação em Enfermagem 

Year: 2020 

Volume: 2 

Issue: 31 

Pages: 37-51 

 

 

2.9 Artigo em publicação periódica com DOI 

Forma geral de apresentação: 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do artigo. Título do periódico, Vol(Nº), pág. inicial-página final. 
http://doi.org.xxxx 

Exemplo: 

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  

 

http://doi.org.xxxx/
https://doi.org/10.5114/biolsport.2020.96852
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No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Journal Article 

Title: 
Accelerometry-based variables in professional soccer players: Comparisons between 

periods of the season and playing positions 

Authors:* 

Clemente, Filipe Manuel 

Silva, Rui 

Ramirez-Campillo, Rodrigo 

Afonso, José 

Mendes, Bruno 

Chen, Yung-Sheng * Cada autor numa linha diferente 

Journal: Biology of sport 

Year: 2020 

Volume: 37 

Issue: 4 

Pages: 389-403 

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

 

2.10 Artigo em publicação periódica on-line  

Forma geral de apresentação: 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do artigo. Título do periódico, Vol(Nº), pág. inicial-página final. 
http://xxxxx 

Exemplo: 

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 

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Journal Article 

Title: 
Education, culture and territorial development: Institutional cooperation between social 

partners 

Authors:* 

Moura, Anabela 

Cardoso, António 

Almeida, Carlos 

Jácomo, António * Cada autor numa linha diferente 

Journal: Diálogos com a Arte – Revista de arte, cultura e educação 

Year: 2020 

Issue: 10 

Pages: 233-253 

URL: http://www.ese.ipvc.pt/revistadialogoscomaarte 

http://xxxxx/
http://www.ese.ipvc.pt/revistadialogoscomaarte
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2.11 Artigo em publicação periódica com número de artigo ou elocator 

Forma geral de apresentação: 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do artigo. Título do periódico, Vol(Nº), Artigo nº. 

http://doi.org.xxxx 

Exemplo: 

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  

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Journal Article 

Title: A práxis da enfermagem de reabilitação e os contributos da osteopatia 

Authors:* 
Caldas, Artur 
Araújo, Clara * Cada autor numa linha diferente 

Journal: Revista de Enfermagem Referência 

Year: 2020 

Volume Série V 

Issue: 1 

Pages: Artigo e19076 

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

2.12 Artigo em publicação periódica, Número especial 

Forma geral de apresentação: 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do artigo [Número especial]. Título do periódico, Vol(Nº), pág. 

inicial-página final. http://doi.org.xxxx 

Exemplo: 

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  

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 
Type: Journal Article 

Title: 
Application of a costing methodology to estimate capital costs of solar thermal systems in 
residential portuguese contexto [Special number] 

Authors:* 
Ferreira, Ana Cristina 
Silva, Ângela * Cada autor numa linha diferente 

Journal: International Journal of Sustainable Energy Planning and Management 

Year: 2020 

Volume 26 

Pages: 33-46 

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

http://dx.doi.org/10.12707/RIV19076
https://doi.org/10.5278/ijsepm.3483
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2.13 Artigo em publicação periódica, publicação online antecipada (advance online 

publication) 

Forma geral de apresentação: 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do artigo. Título do periódico. Advance online publication. 

http://doi.org.xxxx 

Exemplo: 

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  

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Journal Article 

Title: 
Between intentionality and reality to promote positive youth development in sport-based 

programs: A case study in Brazil 

Authors:* 

Palheta, Carlos Ewerton 

Ciampolini, Vitor 

Nunes, Eduardo Leal Goulart 

Santos, Fernando 

Milistetd, Michel * Cada autor numa linha diferente 

Journal: Physical Education and Sport Pedagogy 

Year: 2020 

Pages: Advance online publication 

DOI: https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1792870 

NOTA: No final da redação do documento no word, teremos de quebrar a ligação ao Mendeley e 

fazer a seguinte correção na referência: 

Depois do Título do periódico, substituir a vírgula por um ponto final como vemos no campo 

sombreado da referência seguinte: 

Palheta, C. E., Ciampolini, V., Nunes, E. L. G., 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  

 

 

https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1792870
https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1792870
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2.14 Artigo em publicação periódica, no prelo (in press) 

Forma geral de apresentação: 

Apelido, Inicial do nome. (in press). Título do artigo. Título do periódico. http://doi.org.xxxx 

Exemplo: 

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  

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Journal Article 

Title: Monitoring physical performance and training load in young surf athletes 

Authors:* 

Silva, Bruno 

Cruz, Gonçalo 

Rocha-Rodrigues, Sílvia 

Clemente, Filipe Manuel * Cada autor numa linha diferente 

Journal: Journal of Human Sport and Exercise 

Year: in press 

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

NOTA: O Mendeley não assume a expressão in press no campo Year. Por isso, no final da redação do 

documento no word, teremos de quebrar a ligação ao Mendeley e fazer a alteração manualmente 

como vemos no campo sombreado da referência seguinte: 

Silva, B., Cruz, G., Rocha-Rodrigues, S., & Clemente, F. M. (n.d.). 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  

 

https://doi.org/10.14198/jhse.2021.162.03
https://doi.org/10.14198/jhse.2021.162.03
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2.15 Comunicação publicada em livro com DOI  

As comunicações feitas em encontros, conferências, congressos ou simpósios, quando são 

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

Forma geral de apresentação: 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do capítulo. In Inicial do nome. Apelido (Eds.), Título do livro 

(pp. x-y). Nome da editora. http://doi.org.xxxx 

Exemplo: 

Amaral, A., Barreto, L., Baltazar, S. T., & Pereira, T. (2021). 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  

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Book Section 

Title: Mobility as a Service (MaaS): Past and present challenges and future opportunities 

Authors:* 

Amaral, António 

Barreto, Luís 

Baltazar, Sara 

Pereira, Teresa * Cada autor numa linha diferente 

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

Urban Mobility, Virtual CSUM2020, June 17-19, 2020, Greece 

Year: 2021 

Pages: 220-229 

Editors: 

Nathanail, Eftihia G. 

Adamos, Giannis 

Karakikes, Ioannis * Cada editor numa linha diferente 

Publisher: Springer 

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

 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_22
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2.16 Comunicação publicada em livro on-line 

Forma geral de apresentação: 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do capítulo. In Inicial do nome. Apelido (Eds.), Título do livro 

(pp. x-y). Nome da editora. http://xxxxx 

Exemplo: 

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 

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Book Section 

Title: (Re)Construções anímicas - (Re)Começar 

Authors:* 

Moura, Anabela 

Dias, Ana Saldanha 

Castro, Vasco Pimenta de * Cada autor numa linha diferente 

Book: Conferência Internacional de Cinema de Viana 2018 

Year: 2020 

Pages: 58-63 

Editors: 

Maciel, Daniel 

Nogueira, Patrícia 

Ribeiro, José da Silva 

Viana, Carlos Eduardo * Cada editor numa linha diferente 

Publisher: Ao Norte 

URL: 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
http://www.ao-norte.com/img/recursos/publicacoes/conferencia2018.pdf?v=20.30.04
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2.17 Comunição em conferência / poster 

Forma geral de apresentação: 

Apelido, Inicial do nome. (Ano, mês, dia). Título da comunicação [Comunicação oral/ Comunicação 

em poster]. Nome da Conferência/Congresso, Local. https:doi.org/xxxx ou https:/xxxx 

Exemplo: 

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. 

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Conference Proceedings 

Title: 
Vegetarianism in childhood: What nutritional impact? At the round table - Healthy diets 

from sustainable food systems: Mission (im)possible [Comunicação por convite] 

Authors: Leitão, Raquel 

Proc. Title: 

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, Portugal 

Year: 2020 

 

NOTA: Depois do documento terminado no word, é necessário quebrar as ligações ao Mendeley e 

fazer três alterações na referência bibliográfica, como assinalado na referência em baixo: 

- no campo do ano, completar a data da realização do evento com Mês e o dia. Ex: (2020, Fevereiro 

28-Março 1); 

- sinalizar a itálico  o Título da contribuição; 

- retirar o itálico do Nome da conferência e Local. 

Leitão, R. (2020). 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, Portugal. 
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2.18 Comunicação em simpósio 

Forma geral de apresentação: 

Apelido, Inicial do nome. (Ano, Mês, dia). 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, Local. https:doi.org/xxxx ou https:/xxxx 

Exemplo: 

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/ 

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Conference Proceedings 

Title: 
Exploration of new innovation scenarios through the reinterpretation of local 

material culture in the master in design 

Authors: 

Martins, João 

Mota, Luís 
Cavaleiro, Rui 

Proc. Title: K: Innovation 4 [Symposium] 

Year: 2019 

Editor: Garland, Nigel Patrick 

Publisher: 
21st International Conference on Engineering and Product Design Education, E&PDE 2019, 

Glasgow, United Kingdon 

URL: https://epde.info/2019/programme/ 

NOTA: Depois do documento terminado no word, é necessário quebrar as ligações ao Mendeley e 

fazer três alterações na referência bibliográfica, como assinalado na referência em baixo: 

- no campo do ano, completar a data da realização do evento com o Mês e o dia. Ex: (2020, 

Fevereiro 28-Março 1); 

- alterar a função de Ed. para Chair; 

- retirar o itálico de [Symposium]. 

Martins, J., Mota, L., & Cavaleiro, R. (2019). Exploration of new innovation scenarios through the 

reinterpretation of local material culture in the master in design. In N. P. Garland (Ed.), K: 

Innovation 4 [Symposium]. 21st International Conference on Engineering and Product Design 

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

https://epde.info/2019/programme/
https://epde.info/2019/programme/
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2.19 Dissertação de mestrado não publicada  

Forma geral de apresentação: 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título da tese [Dissertação de mestrado não publicada]. Nome da 

Instituição que concede o grau. 

Exemplo: 

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

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

NOTA: No Mendeley, ao iniciar a inserção de uma nova entrada, confirme se no “Type: Thesis”, 

existem os campos “Genre” e “Publisher”. Se não existirem, selecione Menu “Tools” e depois 

“Options”; na lista de campos que lhe vão aparecer selecione “Genre” e “Publisher”, confirme em 

“Apply” e “Ok”. 

Estes campos, depois de os ativar irão aparecer sempre que necessitar fazer uma nova entrada para 

este tipo de documento. 

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Thesis 

Title: Supervisão em ensinos clínicos de enfermagem: Perspectiva do docente 

Authors: Fonseca, Maria José Lopes 

Year: 2004 

Genre: Dissertação de mestrado não publicada 

University: Universidade de Aveiro 
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2.20 Tese de doutoramento publicada em base de dados ou repositório 

Forma geral de apresentação: 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título da tese [Tese de doutoramento, Nome da Instituição que 

confere o grau]. Nome da Base de dados. http://xxxxx 

Exemplo: 

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  

NOTA: No Mendeley, ao iniciar a inserção de uma nova entrada, confirme se no “Type: Thesis”, 

existem os campos “Genre” e “Publisher”. Se não existirem, selecione Menu “Tools” e depois 

“Options”; na lista de campos que lhe vão aparecer selecione “Genre” e “Publisher”, confirme em 

“Apply” e “Ok”. 

Estes campos, depois de os ativar irão aparecer sempre que necessitar fazer uma nova entrada para 

este tipo de documento. 

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Thesis 

Title: 
Valorização de germinados de Brassica oleracea através da avaliação nutricional e da 

composição em compostos bioativos 

Authors: Vale, Ana Paula Moreira Rodrigues do 

Year: 2014 

Genre: Tese de doutoramento, Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Publisher: Repositório Aberto da Universidade do Porto 

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

NOTA: Depois do documento terminado no word, é necessário quebrar as ligações ao Mendeley e 

colocar o parêntesis reto no local correto; depois da Universidade que confere o grau, seguido de 

um ponto final em vez da vírgula, como sublinhado na referência seguinte: 

 

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  

 

http://hdl.handle.net/10216/77850
http://hdl.handle.net/10216/77850
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2.21 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 República em que 

foi publicado, terminando com o url sempre que possível. 

Forma geral de apresentação: 

Despacho/Decreto-Lei/etc. nº. xx/ano Instituição emissora. (Ano). Diário da República n.º xx/ano, 

Série I ou II de ano-mês-dia. http://xxxxx 

Exemplo: 

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 26/2009, Série I de 

2009-02-06.  http://www.ipvc.pt/sites/default/files/estatutos_ipvc.pdf  

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Statute 

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

Estatutos do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Publication: Diário da República n.º 26/2009, Série II de 2009-02-09 

Year: 2009 

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

 
Exemplo: 

Regulamento No. 552/2014 de 15-12-2014 Regulamento disciplinar dos estudantes do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo. (2014). Diário da República: II série, n.o 241.  

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Statute 

Title: 
Regulamento No. 552/2014 de 15-12-2014 Regulamento disciplinar dos estudantes do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Publication: Diário da República n.o 26/2009, Série I de 2009-02-06 

Year: 2014 

 

https://www.mendeley.com/
http://www.ipvc.pt/sites/default/files/estatutos_ipvc.pdf
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2.22 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. 

Forma geral de apresentação: 

Nome da organização, instituto. (Ano). Título da norma (Nº da norma). Nome da editora. http://xxxxx 

Exemplo: 

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. 

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Report 

Title: Sistemas de gestão da qualidade: Requisitos (ISO 9001:2008) 

Authors: Instituto Português da Qualidade 

Year: 2008 

Edition: 3ª ed 

Publisher: IPQ 

 

NOTA: Depois do documento terminado no word, é necessário quebrar as ligações ao Mendeley e 

retirar o itálico entre parêntesis que identifica o número da norma, tal como assinalado de seguida: 

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

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

https://www.mendeley.com/
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2.23 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.  Se citar várias páginas do mesmo site, crie uma referência para cada 

uma.  

Forma geral de apresentação: 

Nome da organização, instituto. (Ano). Título do trabalho. Nome do site. http://xxxxx 

Exemplo: 

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. 

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Web Page 

Title: Candidaturas a mestrados e pós-graduações 

Authors: Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Year: 2021 

URL: http://www.ipvc.pt/candidaturas 

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

Exemplo: 

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

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

NOTA: O nome do autor, depreende-se muita vezes no contexto, numa página “sobre nós”,“about 

us” ou de agradecimentos. 

 

No Mendeley, preencha os seguintes campos: 

Type: Web Page 

Title: História – Santa Maria Maior 

Authors: Carvalho, António 

Publication: Freguesias de Portugal.com 

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

http://www.ipvc.pt/candidaturas
http://santamariamaior-monserrate-meadela.com/historia-santa-maria-maior/
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