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BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

Normas para apresentação de citações e referências 

bibliográficas 
 

Sempre que realizas trabalhos deves fazer referência aos documentos 

consultados, acrescentando um capítulo com a Bibliografia ou Referências 

bibliográficas. No caso de incluíres/transcreveres ideias e/ou excertos de textos de 

outras pessoas, também deves indicar o autor e a obra de onde retiraste a informação. 

Para isso há um conjunto de normas nacionais (NP 405), e internacionais (as mais 

conhecidas são as da APA – American Psychological Association) que estabelecem a 

ordem dos elementos identificativos que devem constar da bibliografia e das citações 

bibliográficas.  

 

Os elementos a considerar numa referência bibliográfica são normalmente os 

mesmos para todos os tipos de documentação e estilos de citação, embora a ordem pela 

qual são apresentados possa variar. Esses elementos incluem: 

 

 nome do autor; 

 título do documento: subtítulo 

 nº da edição 

 local de publicação; 

 nome da editora; 

 ano da publicação; 

 localização da informação na obra (volume, páginas) 

 tipo de documento. 

 

Dependendo da natureza do documento, poderemos ter de acrescentar outras 

informações: ISBN (número internacional normalizado das monografias), ISSN 

(número internacional das publicações em série), CD, DVD, VHS, CD-ROM, URL 

(UniformResourceLocator – identificador único do documento existente na Web), Em 

linha, … 

 

Para fazeres referências bibliográficas corretas, tens de respeitar a pontuação, a 

grafia e a ordem pela qual escreves cada um dos elementos do documento. 

A partir do momento em que se adota um estilo de referenciação bibliográfica, é 

necessário mantê-lo, de forma a que toda a listagem se apresente homogénea. 

 

Com a finalidade de uniformizar, no nosso Agrupamento, alguns 

procedimentos, vamos aqui expor as normas APA, dando exemplos dos casos mais 

comuns.  

 

Citação com norma APA 
 

A citação no texto permite documentar o conteúdo, conferindo credibilidade às 

informações e permitindo a verificação da fonte, já que remete para a lista de 

referências bibliográficas ou bibliografia. A citação aconselhada pela norma APA é a 

chamada autor-data, isto é, o apelido do autor, seguido de vírgula (,) e da data da 
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publicação, entre parênteses. Podem indicar-se até cinco autores na citação separados 

por vírgula (,). Quando há seis ou mais autores ou colaboradores nesta menção, regista-

se apenas o primeiro e acrescenta-se a abreviatura latina et al. que significa e “e outros”, 

nas citações seguintes da obra, menciona-se apenas o primeiro autor, seguido da mesma 

expressão et al. (expressão latina abreviada de et alii. que significa “e outros”), seguida 

do ano de publicação.  

 
Ex: 

 

Tipo de citação 

Autor integrado no texto (paráfrase) Autor não integrado no texto 

(transcrição) 

Primeira citação 

no texto 

Citações seguintes Primeira citação 

no texto 

Citações 

seguintes 

Obra de um 

autor 

Walter (2007) Walter (2007) (Walter, 2007) (Walter, 2007) 

Obra de dois 

autores 

Walter e Allen 

(2004) 

Walter e Allen (2004) (Walter & Allen, 

2004) 

(Walter & 

Allen, 2004) 

Obra de três a 

cinco autores 

Walter, Ramirez, e 

Allen (2004) 

Walter et al. (2004) (Walter, Ramirez, 

& Allen, 2004) 

(Walter et al., 

2004) 

Obra de seis ou 

mais autores 

Walter et al. (2005) Walter et al. (2005) (Walter et al., 

2005) 

(Walter et al., 

2005) 

Exemplos: - Autor integrado no texto: 

Se o nome do autor for parte integrante do 

texto apenas devem ser colocados entre 

parênteses o ano e os números das páginas. 

Ex: 

 Segundo Marta (1996, p. 83), “o saque não 

atingiu todas as localidades do concelho”, 

apesar da violência dos ataques. 

- Autor citado, mas cujo nome não 

é integrado no texto: 
Ex: 

 Apesar da violência dos ataques, “o 

saque não atingiu todas as 

localidades do Concelho” (Marta, 

1996, p. 86). 

 

Falta de autor e/ou data: 

 

Quando não existe informação de data escreve-se (s.d.) e de autor (s.a.). Nas citações se 

não há informação de autor coloca-se o título do livro (em itálico) ou o do artigo (entre 

aspas).  
 

Ex: 

      

Falta o autor (substitui-se 

pelo Título do Livro – itálico 

- ou “Título do Artigo”) 

Título do Livro ou 

“Título do Artigo” 

Ano 

 

Ex.: 
(O Alquimista, 2001) 

(“Açores na mira da Europa”, 2013)  

Falta a data Apelido(s) do autor s.d. Ex.: 

(Araújo, s.d.) 

Falta o autor e a data Título do Livro ou 

“Título do Artigo” 

s.d. Ex.: 
(O Alquimista, s.d.) 

 

 

 

 

Citação curta  

 

Citação com menos de 40 palavras deve permanecer incorporada no texto entre aspas. 

  

Ex: 

Sierpinska (1998) sustenta que, de acordo com esta visão, é normal propor aos 

alunos, como ponto de partida para a aquisição de um conceito matemático, o estudo da 

sua definição: “espera-se que analisem a sua estrutura lógica; que encontrem exemplos e 

contraexemplos do conceito; que enquadrem o conceito na estrutura da teoria” (p. 48). 
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Outros exemplos: 

 

1.  De acordo com Palladino e Wade (2010), “uma mente flexível é uma mente 

saudável” (p. 147). 

2. Em 2010, Palladino e Wade concluíram que “uma mente flexível é uma mente 

saudável” (p. 147). 

3. De facto, “uma mente flexível é uma mente saudável” (Palladino & Wade, 

2010, p. 147). 

 

Citação longa  

 

Citação que tem 40 ou mais palavras deve ser apresentada num bloco independente, 

com avanço da margem esquerda, correspondente ao de um novo parágrafo, sem aspas, 

com espaçamento simples entre linhas e a fonte segue o tamanho normal do texto Times 

New Roman 12. As linhas subsequentes devem acompanhar o avanço.  

 

Ex:  

Colomer e Camps (2002) defendem também a ideia de que a leitura é mais do que 

um ato mecânico de decifrar signos gráficos, considerando que:  

É um ato de raciocínio, já que se trata de saber orientar uma série de raciocínios no 

sentido da construção de uma interpretação da mensagem escrita a partir da informação 

proporcionada pelo texto e pelos conhecimentos do leitor e, ao mesmo tempo, iniciar 

outra série de raciocínios para controlar o progresso dessa interpretação de tal forma que 

se possam detectar as possíveis incompreensões produzidas durante a leitura. (p. 31)   

 

Citação do mesmo autor com a mesma data 
 

Quando se faz uma citação de várias obras do mesmo autor, publicadas no 

mesmo ano, indicam-se por ordem alfabética do título, acrescentando uma letra 

minúscula ao ano (Reis, 1999a); (Reis, 1999b). Usa-se esta metodologia na bibliografia. 
 

Referências bibliográficas ou bibliografia APA 
 

A referência bibliográfica ou bibliografia é o conjunto dos elementos 

bibliográficos que identificam as fontes usadas. A lista de referências bibliográficas, de 

acordo com a norma APA, é organizada por ordem alfabética do apelido do autor. Deve 

apenas conter a lista das fontes utilizadas no trabalho. Quando não há menção de data, 

deve substituir-se pela abreviatura s.d. (sem data). Quando existem dois ou mais autores 

é utilizado o & entre os dois últimos autores e inclui-se uma vírgula antes do &. 

 

1. MONOGRAFIAS (LIVROS):  

 

Um autor 

 

Último nome do autor, Inicial(ais) do(s) nome(s). (Ano da publicação). Título do livro: 

subtítulo. (Nº da edição). Local da publicação: Editora.  

 

Ex: 

Bingham, C. (2008). Corpo humano: abre os teus olhos e descobre o mundo. (2ª ed.). 

Porto: Civilização. 
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Nota: a menção de Edição só se introduz a partir da 2.ª. Não havendo menção, presume-

se ser a primeira.  

 

Dois autores  

 

Ex: 

Cunha, C., & Cintra, L. (1996). Breve gramática do Português contemporâneo. (9ª ed.). 

Lisboa: Edições João Sá da Costa Ferreira. 

 

Até sete autores  

 

Apelido, Inicial(ais) do(s) nome(s), Apelido, Inicial(ais) do(s) nome(s), Apelido, 

Inicial(ais) do(s) nome(s), & Apelido, Inicial(ais) do(s) nome(s) (ano). Título: 

complemento de título. Edição. Local de publicação: Editor. 

 

Ex: 

Strecht, J.C., A., Ribeiro, J.R., Soeiro, A., & Cotrim, G. (1999). Manual de agricultura 

biológica: Fertilização e protecção das plantas para uma agricultura sustentável. (2ª 

ed.). Lisboa: AGROBIO. 
 

Mais de sete autores:  
 

Apelido, Inicial(ais) do(s) nome(s), Apelido, Inicial(ais) do(s) nome(s), Apelido, 

Inicial(ais) do(s) nome(s), Apelido, Inicial(ais) do(s) nome(s), Apelido, Inicial(ais) do(s) 

nome(s), Apelido, Inicial(ais) do(s) nome(s), ... Apelido, Inicial(ais) do(s) nome(s) 

(ano). Título: complemento de título. Edição. Local de publicação: Editor. 

 

Ex: 

Cooper, L., Eagle, K., Howe, L., Robertson, A., Taylor, D., Reims, H., . . . Smith, W. A. 

(1982). How to stay younger while growing older: Aging for all ages. London: 

Macmillan. 

 

Atenção:  

Quando um livro tem até 6 autores introduzem-se todos, coloca-se o nome dos mesmos 

separados por ponto e vírgula e antes do último coloca-se &. Mas, se tiver mais do que 

7 autores referem-se seis, coloca-se … e o apelido e iniciais do último autor.  

 
Obra sem data:  

 

Último nome do autor, Inicial(ais) do(s) nome(s). (s.d). Título do livro: subtítulo. (Nº da 

edição). Local da publicação: Editora.  

 

Ex:  

Smith, J. (s.d.). Morality in masquerade. London: Churchill. 

 

Coletividade enquanto responsável pela obra  

 

Organização (ano). Título: complemento de título. Edição. Local de publicação: Editor. 

 

Ex:  

APM (1998). Matemática 2001: Diagnóstico e recomendações para o ensino e 

aprendizagem da Matemática. Lisboa: APM.  
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Partes ou volumes de livros impressos 

 

Apelido do autor do cap., Inicial(ais) do(s) nome(s). (ano). Título do cap. In Autor do 

livro (forma direta do nome), Título: subtítulo (pp.). Local de publicação. Edição. Local 

de edição: Editor. 

 

Ex:  

Fernandes, P. F. de (2007). Livros, leitura e literacia emergente. Algumas pistas acerca 

do espaço e do tempo dos livros na promoção da linguagem e literacia emergente em 

contexto de jardim-de-infância. In Fernando Azevedo (Coord.). Formar leitores (pp.19-

33). Lisboa: Lidel. 

 

2. ARTIGOS DE JORNAIS OU REVISTAS: 

 

Último nome do autor, Iniciais dos outros nomes (Ano da publicação). Título do artigo. 

Título do Periódico, Volume: Primeira página - última página. 

 

Artigo de uma revista: 

 

Ex: 

Habermas, J. (1987). A ideia de universidade: processos de aprendizagem. Revista de 

Educação, nº 2, vol. 1, 3-9. 

 

Artigo de um jornal: 

 

Ex: 

Gomes, C. (16 de janeiro de 2014). Hospital privado fez pela primeira vez doação de 

órgãos para transplantes. Público, 13. 

 

3. TESES, DISSERTAÇÕES E OUTRAS PROVAS ACADÉMICAS  

Apelido, iniciais primeiros nomes (ano de publicação). Título da tese. Nota suplementar 

da tese. Editor, Ano de publicação. País. 

Ex: 

Cruz, J. F. (1994). Stress, ansiedade e rendimento na competição desportiva: 

importância das competências e processos psicológicos. Dissertação de doutoramento, 

Universidade do Minho, Braga, Portugal. 

 

4. CD-ROMS, CD ÁUDIO, VHS, DVD 

 

Apelido, iniciais dos primeiros nomes (função) (ano). Título: subtítulo [indicação do 

tipo de documento]. Local de distribuição: Distribuidor.  

 

Ex: 

 Asbury, K. & Cook, L. (produtores) (2002). Spirit: espírito selvagem. [DVD]. Lisboa: 

Dreamworks. 
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5. SÍTIOS DA INTERNET 

 

 

Apelido, iniciais do 1º e outro(s) nome(s) do autor (ano). Título do documento. Data de 

acesso. Disponível em www˂http://endereço do site˃ 

 

Ex: 

Peixoto, Paulo (2000). Como citar as fontes consultadas. Acedido em 16 janeiro de 

2014. Disponível em www˂http://www: 4.fe.uc..pt/fontes/citar˃ 

 

 

Nota: podes fazer as referências bibliográficas diretamente no Word, escolhendo a 

norma APA. Introduz as informações de acordo com o tipo de documento que usaste. 

 

 

 
 

Terminologia que deves conhecer: 

BIBLIOGRAFIA - Lista de referências bibliográficas segundo uma ordem específica e 

que contem elementos descritivos de documentos, que permitem a sua identificação. 

WEBGRAFIA – lista de sítios e recursos disponíveis na internet para pesquisa de 

informação sobre um determinado tema ou assunto. 

CITAÇÃO - Forma breve de referência colocada entre parênteses no interior do texto 

ou anexada ao texto como nota em pé de página, e que permite identificar a publicação 

onde foram obtidos a ideia, o enxerto, etc. e indicar a sua localização exacta na fonte. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA - Conjunto de elementos bibliográficos que 

identificam uma publicação ou parte dela. 

MONOGRAFIA - Publicação contendo texto e/ou ilustrações, apresentados em suportes 

destinados a leitura visual, completa num único volume, ou a ser completada num 

número determinado de volumes. 

PÁGINA DE ROSTO- A página de rosto vem no início da publicação e é nela que estão 

registadas as informações mais completas relativas ao título, autor e editora  

URL- Sigla que significa Uniform Resource Locator e é o identificador único do 

documento existente na Web. 
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