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ESTILO APA
Considerações Gerais
A elaboração de trabalhos académicos requer a pesquisa de informação, assim como a referência das obras
consultadas, através da inclusão de citações ao longo do texto e de referências bibliográficas no final do
documento, evitando deste modo a acusação de plágio;
As Normas APA - American Psychological Association são as mais utilizadas nas áreas da Psicologia e das
Ciências Sociais.
Nas Citações usam-se ao longo do texto (citações diretas, indiretas e citação de citação), e nas Referências
bibliográficas usam-se no final do documento de acordo com a Autoria e a Tipologia de documentos.

Tipos de Citação
Citação direta – é a transcrição literal de um excerto do texto original.
• Breve – se a citação compreende menos de 40 palavras deve ser incorporada no texto, entre aspas duplas.
Exemplos:
Confusing this issue is the overlapping nature of roles in palliative care, whereby “medical needs are met by
those in the medical disciplines; non-medical needs may be addressed by anyone on the team” (Csikai &
Chaitin, 2006, p. 112).
Interpreting these results, Robbins et al. (2003) suggested that the “therapists in dropout cases may have
inadvertently validated parental negativity about the adolescent without adequately responding to the
adolescent`s needs or concerns” (p. 541), contributing to an overall climate of negativity.
Quando se faz referência aos autores no texto, neste caso, a data coloca-se imediatamente a seguir ao(s) autor(es)
e a(s) página(s) após a citação entre aspas (“…”).
• Extensa – se a citação compreende 40 ou mais palavras (citação longa) apresenta-se em bloco destacado
do texto, com recuo da margem esquerda numa nova linha do texto, sem aspas.
Exemplo:
Others have contradicted this view:
Co-presence does not ensure intimate interaction among all groups members. Consider largescale social gatherings in which hundreds or thousands od people gather in a location to
perform a ritual or celebrate an event.
In these instances, participants are able to see the visible manifestation of the group,
the physical gathering, yet their ability to make direct, intimate connections with those around
them is limited by the sheer magnitude of assembly. (Purcell, 1997, pp. 111-112)
Nota: A citação extensa é destacada do texto com avanço da margem esquerda de 1,27cm e espaçamento duplo
entre linhas. Caso existam novos parágrafos dentro da citação, estes devem recuar o mesmo avanço da margem
esquerda, relativamente ao primeiro. No final da citação em bloco, coloque a fonte citada e o número da página
ou do parágrafo entre parênteses, depois do ponto final.

Citação indireta (paráfrase) – é a transcrição por palavras próprias, baseada em conceitos ou ideias do
texto original, de determinado autor. Não se coloca aspas.
Paráfrase
Exemplo:
Dentro do trabalho de pesquisa, as citações terão mais impacto quando usadas criteriosamente
(Gibaldi, 2003, p. 109).
Texto original
- “Quotations are effective in research papers when used selectively” (Gibaldi, 2003, p. 109).
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Citação de citação – usa-se quando citamos direta ou indiretamente a ideia de um autor, a partir da citação
de outro autor.
Usa-se apenas quando não se tem acesso ao texto integral (fonte primária); contém o nome do autor do trabalho
original e o autor consultado (fonte secundária);
Exemplo 1:
Smith (fonte secundária) refere-se às ideias de Johnson (fonte primária).

Na lista de referências:
• Coloca-se a fonte secundária consultada, ou seja, autor ao qual se teve acesso Smith (2013).
Quando o texto a citar inclui citação:
Exemplo 2:
As Flynn (2010) noted, “two phobias, fear of snakes and fear of flying, are particularly difficult to
test in combination (Jackson, 2006) because many participants quickly become agitated” (p. 3).
Na lista de referências:
• Deve incluir Flynn (2010), estudo consultado (fonte secundária) e não Jackson (2006). Jackson (2006) incluise, apenas, caso tenha consultado (e citado) esse estudo como fonte primária noutra parte do seu trabalho.

Citações – Método de citação – Estilo Autor-data
O método de citação estilo APA assume a forma de Autor, data, ou seja, apelido do autor seguido de ano de
publicação do documento. Os elementos contidos na citação devem ter a seguinte ordem (Autor, data, p.).
Exemplos:
(Silva, 2010, p. 25) ou (Purcell, 1997, pp. 111-112)
(Craik & Lockhart, 1972; Goldfried, 2013; Pacula, Meltzer, Crystal, Srivastava, & Marx, 2014)
• Vários autores (vários estudos) são separados por ponto e vírgula ( ; ). Autores da mesma referência são
separados por vírgula ( , ).

Citações – Autoria na Citação
Na citação entre parênteses deve usar-se sempre “&”;
Na citação em texto usa-se “e” para textos em português; “and” para textos em inglês.
Citação entre parênteses

Citação em texto

Um autor
1ª citação e
seguintes

(Shotton, 1989)

ou

Shotton (1989)

Dois autores
1ª citação e
seguintes

(Barlow & Cerny, 1999)

ou

Barlow e Cerny (1999)

3 a 5 autores

1ª citação

(Harper, McKay, & Kenny, 2006)

ou

Harper, McKay e Kenny (2006)

Citações
seguintes

(Harper et al., 2006)

ou

Harper et al. (2006)
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Citação entre parênteses

Citação em texto

6 ou mais
autores
1ª citação e
seguintes

(Alberts et al., 1994)

ou

Alberts et al. (1994)

Citações – Tipos de citações: autor coletivo
Livro com autores coletivos – corporações, associações, órgãos governamentais
1ª citação
Instituto Nacional de Estatística (INE, 2018)
ou
(Instituto Nacional de Estatística [INE], 2018)
2ª Citação e seguintes
INE (2018) ou (INE, 2018)

Citações – Tipos de citações: sem autor identificado
Livro sem autor identificado
Cita-se o título e a data do documento (primeiras palavras)
Utilizam-se “aspas duplas” para títulos de artigos, capítulos ou páginas web
Utiliza-se itálico para títulos de periódicos (revistas), livros, brochuras ou relatórios
Exemplos:
… on free care (“Study Finds”, 2007)
… the book College Bound Seniors (2008)
Nota: Caso o título seja muito extenso deve reduzir-se, no entanto, na referência bibliográfica deve aparecer
completo. Os títulos curtos mantém-se na totalidade.

Referências Bibliográficas
As referências bibliográficas são apresentadas no final do documento e fornecem a informação completa
sobre as obras consultadas e citadas no texto.
Na lista de referências apenas se listam obras citadas ao longo do texto.
Todas as entradas de citação no texto devem corresponder a uma referência bibliográfica no final do
documento.

Ordenação
São apresentadas por ordem alfabética do apelido do autor, seguido das iniciais dos primeiros nomes, no
formato:
- Autor, A. A. [Apelido, Iniciais dos dois primeiros nomes do Autor]
Exemplos:
Alleyne, R. L. (2001).
• Obras do mesmo autor, de anos diferentes:
Santos, A. (2010)
Santos, A. (2012)
• Obras do mesmo autor, e do mesmo ano:
Santos, A. (2015a). Educação à distância
Santos, A. (2015b). Ensino em Portugal
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Autoria
Até 7 autores - Designe-os a todos, entre vírgulas ( , ).
Exemplo:
Teodorescu, L., Curado, J., Silva, A., Azevedo, C., Marques, J., Costa, B., & Santos, R. (1984). Problemas
de teoria e metodologia nos jogos desportivos. Lisboa: Livros Horizonte.
Nota: A ligação entre o penúltimo autor e o último é feita com “&”.
Mais de 7 autores – Cite os seis primeiros, seguidos de reticências “. . .” e do último autor.
Exemplo:
Benavente, A., Silva, R., Gomes, P., Aníbal, A., Guerra, B., Santos, P., ... Simões, C. (1987). Do outro lado
da escola. Lisboa. Instituto de Estudos para o Desenvolvimento.

Tipologia de documentos
Livros (monografias)
Autor, A. A. (ano). Título [título em itálico]. Localidade: Editora.
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London: Taylor & Francis.
Livro sem autor
Título do trabalho. (ano). Localidade: Editora.
Merriam-Webster’s collegiate dictionary. (1993). Springfield: Merriam-Webster.
Livro sem ano de publicação
Autor, A. A. (s.d.). Título do trabalho. Localidade: Editora.
Gomes, J. (s.d.). A história da expansão portuguesa. Lisboa: Areal Editora.

Capítulos de livros
Autor, A. A. (ano). Título do capítulo. In A. Editor (Ed. ou Eds.), Título do livro (pp.). Localidade: Editora.
Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. In M. Eid & R. J. Larsen (Eds.), The
science of subjective well-being (pp. 17-43). New York: Guilford Press.
Nota: Na referência de capítulos de livros usa-se a expressão “In” seguida da Inicial do nome próprio de
Editor(es), Coordenador(es) ou Organizador(es), e Apelido (pela ordem direta).

Livro com editores ou coordenadores
Autor, A. A. (Ed.). (ano). Título do trabalho [título em itálico]. Localidade: Editora.
VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington DC: American Psychological
Association.
Livro com autores coletivos (corporações, associações, órgãos governamentais)
Autor coletivo. (ano). Título do trabalho. Localidade: Editora.
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th
ed.). Washington DC: APA.

Livros eletrónicos
Autor, A. A. (ano). Título do trabalho [título em itálico]. Retirado de URL
O`Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in Western values. Retrieved from
http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135
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Versão eletrónica de livro impresso
Acrescenta-se o [formato]
Exemplos:
[Adobe Digital Editions version] ou [DX Reader version]
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. Retrived from
http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

Livros eletrónicos com DOI (Digital Object Identifier)
O DOI é um código identificador de documentos digitais. Cada documento possui um código único que o identifica.
Inclui-se no final da referência e, neste caso, não se coloca o URL.
Autor, A. A. (ano). Título do trabalho [formato se aplicável]. doi.org/xxx/xxx ou https://doi.org/xxx/xxx ou
http://dx.doi.org/xxx/xxx
Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth
[Adobe Digital Editions version]. doi:10.1036/0071393722

Teses de doutoramentos e dissertações de mestrado – da Internet
Autor, A. A. (ano). Título da tese ou dissertação (tipo de trabalho, Instituição). Retirado de URL
Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for
kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from http://wwwstatic.cc.gatech.edu/ãsb/thesis/
Nota: Para documentos retirados exclusivamente de “bases de dados institucionais” (repositórios) ou “bases de
dados comerciais”, etc. – utilizam-se outros formatos que não dispensam a consulta do manual.

Teses de doutoramentos e dissertações de mestrados – não publicadas
Autor, A. A. (ano). Título da tese ou dissertação (tipo de trabalho não publicado). Nome da instituição,
local.
Matos, J. R. (2010). Mobilidade urbana sustentável (Dissertação de mestrado não publicada). Instituto
Politécnico de Leiria, Leiria.

Artigo científico de revista impressa
Autor, A. A. (ano). Título do artigo. Título da Revista, Volume [em itálico](número), páginas.
Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price, M. (2008). Enhancing worker well-being: Occupational health
psychologists convene to share their research on work, stress, and health. Monitor on Psychology, 39(5), 26-29.

Artigo científico de revista eletrónica
Autor, A. A. (ano). Título do artigo. Título da Revista, Volume [em itálico](número), páginas. Retirado de
URL ou doi:xxxxxxx/xxx
Clay, R. (2007, June). Science vs. Ideology: Psychologists fight back about the misure of research. Monitor on
Psychology, 39(6). Retrieved from http://www.apa.org/monitor/
Feliu, M. C. (2018). Moving our libraries closer to citizens. The program of visits of the Biblioteca Valenciana.
Culturas, 5, 38-52. doi:10.4995/cs.2018.9827
Nota: Quando o documento contém doi, não se coloca o URL.

Outras fontes digitais

Websites
Autor, A. A (ano). Título. Retirado de URL
website com autor coletivo (corporações, associações)
American Nurses Association. (2006). Mercury in vaccines [Position statement].
http://nursingworld.org/MainMenuCategories/Policy-Advocacy/Positions-and-Resolutions
/ANAPositionStatements/Archives/Mercury-in-Vaccines.html
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O autor de websites, frequentemente, é um grupo ou agência e não um indivíduo em particular. Pode ser útil
especificar o [formato] do documento após o título.
O título do website ou da página da web deve estar em itálico na lista de referências se o trabalho na página
estiver sozinho, mas se fizer parte de um todo maior, não deve estar em itálico. Caso seja ambíguo na fonte,
basta escolher o que fizer mais sentido para a situação. Mais informações em:
https://blog.apastyle.org/apastyle/website/

Post em blog
Autor, A. A. (ano, mês dia). Título [tipologia]. Retirado de [URL]
Mathis, T. (2015, August 12). What is human systems integration? [post em blog]. Retrieved from
http://blog.apabooks.org/2015/08/12/what-is-human-systems-integration/
PZ Myers. (2007, January 22). The unfortunate prerequisites and consequences of partitioning your mind [Web
log post]. Retrieved from http://sciemceblogs.com/pharyngula/2007/01the_unfortunate_prere-quisites.php

Vídeo de youtube
Autor, A. A. [perfil de youtube]. (ano, mês dia). Título do vídeo [tipologia]. Retirado de [URL]
Apsolon, M. [markapsolon]. (2011, September 9). Real ghost girl caught on Video Tape 14 [Video file]. Retrieved
from http://www.youtube.com/watch?v=6nyGCbxD848

Imagens (figuras, ilustrações, fotografias)
Autor, A. (Ano). Título da imagem [Formato]. Retirado de [URL]
Clipart
Cliparts.co. (n.d.). 2378406 [Imagem]. Retrieved from http://cliparts.co/clipart/2378406
Sem autor: Título da imagem [Formato]. (data). Retirado de [URL]
Fotografia
[Photographs of Robert M. Yerkes]. (ca. 1917-1954). Robert Mearns Yerkes Papers (Box 137, Folder 2292),
Manuscripts and Archives, Yale University Library, New Haven, CT.
Adaptado de Blog da APA: https://blog.apastyle.org/apastyle/2016/01/navigating-copyright-part-4.html e Manual
APA.

Legislação Portuguesa
As Normas APA 6 th ed. não mencionam como proceder para legislação de outros países que não os EUA.
Apresentamos uma sugestão de acordo com outras Universidades Portuguesas.
Despacho nº 17169/2011 do Ministério da Educação e Ciência (2011). Diário da República: II série, n.º 245.
Retirado de https://dre.pt/application/file/1010956
Decreto-lei nº 238/98 do Ministério do Ambiente (1998). Diário da República: I Série A, nº 176/98. Retirado de
https://dre.pt/application/conteudo/430457
Portaria nº 517/2008 do Ministério da Economia e da Inovação (2018). Diário da República: I Série, nº 121/08.
Retirado de https://dre.pt/application/conteudo/456213
Na citação coloca-se: (Título do Despacho/Decreto-Lei/Portaria, Ano) – (Despacho nº 17169/2011, 2011)
Nota: adaptação de http://farol.web.ua.pt/subjects/faq.php?coll_id=29

Normas APA – Recursos Politécnico de Leiria
Plataforma de E-learning – Unidade curricular Bibliotecas - Tutorial sobre Normas APA. Retirado de
http://ead.ipleiria.pt
Portal das Bibliotecas - Guias. Retirado de http://www.ipleiria.pt/sdoc
Manual APA disponível na Biblioteca Campus 1 (ESECS), cota: 001.8/140 e Biblioteca José Saramago Campus
2, cota: 006/001 (não requisitável).

Referências bibliográficas
American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association
(6th ed.). Washington DC: APA.

Nota: A consulta deste guia não dispensa a consulta no manual.
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