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A lista de referências completa deve ser apresentada no final do texto e por ordem 

alfabética pelo sobrenome do autor. 

 

 

 

 



 

 

 O nome de autor singular é referenciado de forma invertida (Apelido, Nome), 

abreviando-se todos os nomes, exceto o último apelido.  

 Exemplo: Trindade, A. R. 

 

 O nome de autoria coletiva é indicado de forma direta. 

 Exemplo: Universidade Aberta 

 

 

 

 

 

Autor 



 Numa publicação até sete autores, referenciar todos os nomes e utilizar o “e” 
comercial (&) antes do último autor. 

 Exemplo: Deus, J., Koch, D., Pires, M., Dias, B., Vaz, A., Peña, T. & Braga, P. 

 

 Numa publicação com mais de sete autores, referenciar os primeiros seis, 
seguido de três pontos espaçados e do nome do último autor. 

 Exemplo: Hay K., Dias, A., Alves, J., Vaz, M., Aires, S., Salta, D.,. . .Simões, R. 

 

 A função editor literário, compilador, coordenador e organizador é referenciada 
entre parênteses, a seguir ao(s) nome(s) do(s) autor(es). 

 Exemplo: Balkwill, R. (ed.) 

                 Silva, A. M., Araújo, P. (orgs.) 

 

 

 

 

Autor 



 

                  

 Nas monografias, o ano da publicação é indicado após o nome do último autor, 

entre parênteses, seguido de ponto final. 

 Exemplo: Oliveira, C. D. (1988). 

                 García Blanco, T. & Ribeiro, J. (1994-1999). 

 Nas publicações periódicas, a data da publicação (ano, dia e mês) é 

referenciada entre parênteses, a seguir ao nome do último autor.  

 Exemplo: Stacey, M. (2006, April). Modelation. Byte, (14), 1-13 

                Diário de Notícias (2014, 2 de outubro) 

                Koch, I. (2010, June). Young artists. Arts in Education. 1(1), 2-8                   

 Uma publicação sem data, referencia-se com a abreviatura n.d. entre 

parênteses, seguido de ponto final. 

 Exemplo: Magalhães, M. S. (n. d.).  

  

  

Data 



 

 

 

 O título é tipograficamente destacado em itálico. 

 Exemplo: Introdução à física: Mecânica e ondas 

  

 O uso das maiúsculas no título de uma monografia respeita a seguinte regra: 

primeira letra da primeira palavra do título, do subtítulo e dos nomes próprios. 

 Exemplo: Prevenir e cuidar: A saúde mental das crianças em Portugal 

 

 Os títulos das publicações periódicas devem ser escritos por extenso, com todas 

as iniciais em maiúscula.  

 Exemplo: Journal of Management for Sustainable Development 

 

  

Título 



 

 A edição de uma monografia é referenciada na língua da publicação, entre 

parênteses, a seguir ao título. Não se indica a primeira edição.  

 Exemplo: A história da expansão portuguesa: O comércio do açúcar (4ª ed.) 

                  Biodiversity and conservation (2nd. ed.) 

 

 

 

 

Número de edição 



 

 

             

                   

 

 A coleção é indicada entre parênteses, a seguir ao título.  

 Exemplo: Seixas, J. & Atouguia, J. (2006). Malária (Saúde tropical) 

 

  

Coleção 



 Nas monografias, o número de volumes é referenciado a seguir ao título, entre 

parênteses. 

 Exemplo: Psicologia social  (Vol. 1). 

                Fundamentos de física (8ª ed., Vols. 1-4) 

                Catálogo de autoridades (2ª ed. rev., Vol. 2) 

 

 Nas publicações periódicas, a (volume, número e paginação) é referenciada a 

seguir ao título. O local e o editor não são incluídos na referência. 

                      Exemplo: Vieira, J. (2012). Os usos da narrativa. Etnográfica, 16(2),                          

  10-19  

                Dias, M. (2014, Maio). Negociações de paz. Defesa, (24),  

  4-22  

Número de volumes 



 

 

 

 

 O local de edição (cidade, sigla do estado ou nome de país) e o editor são 

separados por dois pontos e espaço.  

 Exemplo: Petrópolis, RJ: Vozes 

                 Lisboa: Bertrand 

                 Paris: Bordas  

Local de edição 



 

 

 

 A paginação  obedece ao seguinte critério: 

Publicação monográfica completa – a paginação não é referenciada; 

Partes de publicação - a paginação é referenciada entre parênteses, a seguir 

ao título. 

 Exemplo: Visualizing theory (pp. 126-139) 

                A construção de pontes (p. 231) 

                A natureza da aprendizagem (2ª ed., Vol. 2, p. 14)                  

                   

 

 

  

Paginação 



 

 Nas publicações periódicas em formato eletrónico, as referências seguem o 

mesmo esquema que as impressas, mas deve acrescentar-se as informações 

de acesso: preferencialmente o número identificador doi ou então a URL. 

 Exemplo: Grayson, M. (2010, december). Nutrigenomics. Nature, 468(1).  

                 doi: 10.1038/468S1a    

                                      

 Indicar a URL apenas se a publicação não tiver um número doi atribuído. Neste 

caso, o endereço do site é precedido da afirmação “Recuperado de”  

 Exemplo: Almeida C. (1975). Migrações. Análise social. 11(42), 203-212.            

 Recuperado de http://www.observatorioemigracao.secomunidades.pt/ 

 

 Nas monografias e partes de monografias em formato eletrónico as 

informações de acesso substituem o local e a editora.  

 Exemplo: Costa, A. (2011). Engenharia civil. doi: 11.1242/j0039447 

                 Carvalho, A.. (2011). As alterações climáticas. Recuperado de     

                 http://hdl.handle.net/1822/16156 

 

   

Disponibilidade e acesso 
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 Livro em formato impresso 

Jordão, C. M., Dias, S. & Lopes, A. M. (2008). Psicologia e religião: Um olhar sobre a 

realidade (5ª ed.). Lisboa: Trindade. 

 

Special Library Association (1996). Competencias para profesionales de la 

información del siglo XXI. Virginia, USA: Autor 

 

 Livro sem autor 

Psicologia experimental. (2000). Porto: Porto Editora 

 

 Livro em formato eletrónico 

Edler, F. C. (2011). Medicina no Brasil imperial: Clima, parasitas e patologia tropical. 

Recuperado de http://books.scielo.org/id/4j2xp 

 

Costa, A. (2011). Engenharia civil. doi: 11.1242/j0039447 

  

 

 

Modelos de referência 
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 Partes de livro em formato impresso 

Dias, J., Alves, C., Vaz, I. & Matos, G. (2008). O mundo dos autistas. In C. M. Jordão, 

S. Dias & A. M. Lopes (Eds.), Psicologia e religião: Um olhar sobre a realidade (5ª 

ed., pp. 45-62). Lisboa: Trindade. 

 

 Partes de livro em formato eletrónico 

Edler, F. C. (2011). Clima e doença. In  Medicina no Brasil imperial: Clima, parasitas 

e patologia tropical (pp. 22-45). Recuperado de http://books.scielo.org/id/4j2xp 

 

 Trabalhos académicos impressos 

Tavares, J. J. G. (2014). Web 2.0 no ensino da história e no ensino básico 

(Dissertação de mestrado). Universidade Aberta, Lisboa.  

 

 Trabalhos académicos  eletrónicos 

Tavares, J. J. G. (2014). Web 2.0 no ensino da história e no ensino básico 

(Dissertação de mestrado, Universidade Aberta, Lisboa). Recuperado de 

http://hdl.handle.net/10400.2/3440  
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 Comunicações em congressos, Jornadas, Simpósios, etc. 

Araújo, P. & Marques, I. (2002). A proximidade e a distância. In Anais do Encontro 

Nacional de Psicologia (pp. 1964-1969). São Paulo: Universidade Federal  

 

Gomes, M. (2005). De livro na mão. In R. Reis (orgs), Congresso Internacional 

Solidariedade Intergeracional (pp. 215-217). Lisboa: Universidade Aberta  

 

 Documentos legislativos 

Regulamento nº 375/2013. (2013). Regulamento das bibliotecas da Universidade 

Aberta (RBUAb). Diário da República, 2ª Série. Nº 190 (13-10-02), 300060-30063 

  

 Normas 

NP 405-2. (1998). Norma portuguesa de referências bibliográficas: Materiais não 

livro. Lisboa: Instituto Português da Qualidade 

 

  

 

 



 Páginas Web 

Universidade Aberta. (2014). Repositório Aberto. Recuperado de: 

http://repositorioaberto.uab.pt/  

 

 Filmes (vídeo, DVD) 

Spielberg, S (Realizador). (1987). Indiana Jones e o paraíso perdido, [DVD]. Lisboa: 

Edivídeo Distribuidora.  

 

 Gravação áudio 

Simon, P. (1986). Gumboots. Graceland [CD]. Ney Work: Warner Bros. 

 

 Documentos  não publicados 

Sousa. N. (2013). Cadernos de exercícios resolvidos de física. Documento não 

publicado. Universidade Aberta.  
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Para mais indicações sobre normalização das 

referências bibliográficas de acordo com a APA 

consulte o site oficial: 

http://www.apastyle.org/  
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Para mais informações: 

 

Serviço  pergunta/resposta:  

http://www.uab.pt/web/guest/organizacao/se

rvicos/sd/servicos  

 

Telefone: (00351) 213 916 300 

Email:  cdoc@uab.pt 
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