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Introdução 

Dada a complexidade da referenciação bibliográfica na elaboração de bibliografias, foi elaborado o 

presente guia baseado nas Normas da American Psychological Association (APA), 6ª edição. 

O guia é constituído por considerações gerais acerca da elaboração de bibliografias seguido de 

exemplos ilustrativos aplicados a diferentes tipos de documentos.  

 

1. Elaboração de bibliografias: considerações gerais 

1.1 A bibliografia deve ser apresentada no final do trabalho e deve incluir todos os documentos 

consultados, organizados por ordem alfabética do apelido do autor. 

1.2 As páginas da bibliografia devem ser numeradas seguindo a paginação do documento; 

1.3 As referências devem ser formatadas alinhando a primeira linha da referência com a margem 

esquerda do documento e as restantes linhas devem avançar 6 espaços. 

1.4 Quando forem referenciadas obras do mesmo autor publicadas no mesmo ano, deve ser 

acrescentada à entrada do nome do autor-data a letra a e a seguinte entrada deve conter a letra b. 

A ordem na bibliografia far-se-á pela ordem alfabética do título: 

EX: 

Mascarenhas, P. (2004). Contos populares. Lisboa: Presença. 

Mascarenhas, P. (2004a). Projetos inacabados. Lisboa: Presença. 

Mascarenhas, P. (2004b). Histórias de Guerra. Lisboa. Almedina. 

1.5 Quando forem referenciadas obras do mesmo autor as referências devem ser organizadas por 

ordem cronológica, colocando em primeiro lugar a referência mais antiga. 

EX: 

Mascarenhas, P. (2004) 

Mascarenhas, P. (2009) 

 

2. Referências Bibliográficas: considerações gerais 

2.1 Autores: 

A norma APA prevê a entrada pelo Apelido, com a primeira letra em maiúscula, seguido do restante 

nome de forma abreviada. 

EX: Nome do autor: José António Pereira Martins 

      Forma do nome para referência: Martins, J. A. P.  

2.1.1 Quando exista mais do que um autor devem ser respeitadas as seguintes regras: 
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2.1.2 Autores como editores literários: 

Autor, A. A., (Ed.) (ano). Título do livro: Subtítulo. Local de edição: Nome do editor. 

Ferreira, A. G. (Ed.) (1999). Unbound Granular Materials: Laboratory testing, in-situ testing and 

modelling. Rotterdam: A. A. Balkema 

2.1.4 Instituições, organizações como autor: 

Ex: 

Fundação para a Ciência e Tecnologia 

Agência Europeia do Ambiente 

 

2.2 Títulos 

2.2.1 A primeira letra do título e do subtítulo devem ser escritas em maiúsculas, as restantes palavras 

devem vigorar em minúsculas.  

2.2.2 O título e subtítulo do documento deve vigorar em itálico. No caso de o documento a 

referenciar ser um artigo de uma publicação periódica, o título da publicação deve ser escrito em 

itálico e não o título do artigo. O mesmo acontece no caso de capítulos de livros e de comunicações 

de congressos em livro.  

 

2.3 Número da edição: 

O número da 1º edição não é mencionado, o número da edição menciona-se a partir da 2ª edição. 

Dois a Sete autores: mencionam-se todos os autores, sendo o nome do último autor antecedido 

pelo sinal &. 

 

Ex: 

 

Meneses, E. & Alves, C. 

 

Brochand, B., Lendrevie, J., Rodrigues, J. V. & Dionísio, P. 

 

Oito ou mais autores: mencionam-se os primeiros seis autores …. e o último autor separado por 

reticências 

 

EX: 

Almeida, R.V., Correia, B. M. V., Braga, M. M., Tenreiro, C. S., Marques, D. G., Martins, J. C., …. 

Sousa, V. P. 
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3. Referências bibliográficas por tipo de documento: 

3.1 Livro com um autor: 

 

           

3.1.1 Livro com mais de um autor e até 7 

 

Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., Autor, D. D. Autor, E. E. & Autor, F. F. (ano). Título do livro: 
Subtítulo. Local de edição: Nome do editor. 

 

Ex: 

Brochand, B., Lendrevie, J., Rodrigues, J. V. & Dionísio, P. (2000). Mercator 2000 : Teoria e prática 
do marketing. Lisboa: Dom Quixote 

 

 

3.1.2 Livro com 8 ou mais autores 

 

Autor, A. A., … último autor (ano). Título do livro: Subtítulo. Local de edição: Nome do editor. 

 

 

Ex:  

 

Medeiros, A., … Fazenda, J. C. (2014). Geometria analítica: Experiências de ensino. Lisboa: 

Almedina 

 

 

3.1.3 Livro em formato eletrónico: 

 

Autor, A. A. (ano). Título do livro: Subtítulo. Disponível em: http://xxxx ou doi:xxx 

Ex: 

Nakatsu, R., Rauterberg, M., & Ciancarini P. (Eds.) (2015). Handbook of Digital Games and 
Entertainment Technologies. Disponível em: http://link.springer.com/referencework/ 

10.1007/978-981-4560-52-8 

 

 

Autor, A. A. (ano). Título do livro: Subtítulo. Local de edição: Nome do editor. 

      

Ex: 

Queirós, R. (2013). Android: Introdução ao desenvolvimento de aplicações. Lisboa: FCA. 
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3.2 Capítulo de livro 

3.2.1 Capítulo de livro em formato impresso: 

 

 

 

3.2.2 Capítulo de livro em formato eletrónico 

 

                            

3.3 Artigo Científico 

3.3.1 Artigo científico em formato impresso:  

 

Autor, A. do capítulo (Ano). Título do capítulo do livro. In Autor, A. (ed.), Título do livro (nº da 

edição. pp. XX). Local de publicação: Editor. 

 

 

Ex: 

Vuong, B. T. (1999). Precision studies of resilient modulus and permanent strain testing. In A. G. 

Correia (Ed.], Unbound Granular Materials: Laboratory testing, in-situ testing and modelling (2nd 

ed. pp. 63-83). Rotterdam: A. A. Balkema. 

 

 

Autor, A. 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). doi:xxxxxxxx ou Retrieved from http://xxx 

 

 

Ex:  

 

Burkhardt, F. Pelachaud, C., Schuller, B. W., Zovato, E. (2017). EmotionML. In D. A. Dahl (Ed.), 

Multimodal Interaction with W3C Standards: Toward natural user interfaces to everything (pp.65-

80). Disponível em: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-42816-1 

 

 

Autor, A. (Ano). Título do artigo. Título da revista, volume (número), páginas xx . 

 

 

Ex: 

Bigerna, S., Bollino, C. A., & Polinori, P. (2016). Renewable Energy and Market Power in the Italian 

Electricity Market. Energy Journal, (37) 123-144. 
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3.3.2. Artigo Científico em formato eletrónico: 

 

3.4 Comunicação em conferência, congresso, etc. 

3.4.1. Comunicação em conferência, congresso em formato eletrónico: 

 

 

 

 

 

 

 

Autor, A. (Ano). Título do artigo. Título da revista, volume (número), páginas xx-xx. doi:xxxxxxxx 

ou Retrieved from http://xxx 

 

 

Ex: 

 

Al-Rousan, R. Z., & Issa, M. A. (2016). The effect of beam depth on the shear behavior of 

reinforced concrete beams externally strengthened with carbon fiber-reinforced polymer 

composites. Advances In Structural Engineering, 19(11), 1769-1779. Dsiponível em: 

http://widgets.ebscohost.com/prod/customerspecific/ns000290/authentication/index.php?url=h

ttp%3a%2f%2fsearch.ebscohost.com%2flogin.aspx%3fdirect%3dtrue%26AuthType%3dip%2ccoo

kie%2cshib%2cuid%26db%3da9h%26AN%3d119099153%26lang%3dpt-br%26site%3deds-

live%26scope%3dsite 

 

Comunicações em livro 

 

Autor, A., Autor, B. & Autor, C. (ano). Título da comunicação. Nome dos editores E. Autor (Eds). 

Título da série monográfica: Vol.XX. Título do livro/ atas de conferência (pp.xx) 

 

Ex.  

Mohan, A., Kuchhal, P., & Sharma, M. G. (2016).  Prediction models for global solar radiations, 

diffused radiations and direct solar radiations using ANFIS. In R. Singh, S. Choudhury (Eds.), 

Advances in intelligent systems and computing: Vol. 479. Proceedings of International Conference 
on Intelligent Communication, Control and Devices (pp. 27-37). Doi: 10.1007/978-981-10-1708-

7_4 
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3.5 Dissertação de mestrado ou tese de doutoramento 

3.5.1 Dissertação de mestrado ou tese de doutoramento em formato impresso: 

 

 

3.5.2 Dissertação de mestrado e tese de doutoramento em formato eletrónico: 

 

Autor, A. (Ano). Título da dissertação de mestrado ou tese de doutoramento (Master’s thesis ou 

Doctoral dissertation, Nome da Instituição). Disponível em: http://xxx 

 

 

EX: 

Oliveira, S. F. (2014). Caracterização das vulnerabilidades e riscos na bacia partilhada do rio    
Águeda. (Dissertação de Mestrado, Instituto Politécnico de Castelo Branco). Disponível em: 

http://repositorio.ipcb.pt/handle/10400.11/2491 

    

EX:  

Santos, O. A. dos (2006). Proposta de serviços Internet para suporte à personalização de            
eAprendizagem. (Tese de Doutoramento, Universidade de Aveiro). Disponível em: 

http://repositorio.ipcb.pt/handle/10400.11/1315 

 

 

 

 

 

 

 

Autor, A. (Ano). Título da dissertação de mestrado ou tese de doutoramento (Dissertação de 

Mestrado ou Tese de Doutoramento não publicadas). Nome da Instituição, Local da Instituição. 

 

 

EX: 

Oliveira, S. F. (2014). Caracterização das vulnerabilidades e riscos na bacia partilhada do rio 
Águeda. (Dissertação de Mestrado não publicada). Instituto Politécnico de Castelo Branco, 

Castelo Branco. 

 

EX: 

Santos, O. A. dos (2006). Proposta de serviços Internet para suporte à personalização de 
eAprendizagem (Tese de doutoramento não publicada). Universidade de Aveiro, Aveiro. 

 


