
  

 

MANUAL DE 
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Tipos de Citação  

 

Forma citação direta - transcrição literal das palavras do autor 
breve: menos de 40 palavras 

• a transcrição é introduzida no próprio texto, entre aspas;  
• assinalar a página (p.) ou páginas (pp.). 

 
extensa: 40 ou mais palavras 

• a transcrição destacada do texto com avanço da margem 
esquerda (1.27cm) com espaçamento duplo entre linhas; 

• assinalar a página (p.) ou páginas (pp.) 

 

citação indireta - transmissão da ideia por palavras próprias 

 

citação de citação - quando não se tem acesso ao texto original 

indicação do Autor (documento original) e da informação que pretende 
salientar precedida da expressão (as cited in Apelido, Ano) / (citado em 
Apelido, Ano) 

Formato 

citação entre 
parêntesis 

“la historia de la educácion social (...) tiene sus raices en 
una antigüedad” (Caride, 2005, p. 117) 

citação narrativa 

Caride (2005) refere que... 
A preocupação com as pessoas desfavorecidas tem um 
passado remoto (Caride, 2005). 
Em 2005, Férnandez-Ballesteros, apresentou o curso vivir 
com vitalidad... 

 
 

Autoria nas citações 

autor entre parêntesis em narrativa 

um autor (Walker, 2007) Walker (2007) 

dois autores (Walker & Allen, 2004) Walker e Allen (2004) 

três ou mais autores  (Bradley et al., 1999) Bradley et al. (1999) 

grupos como autores com 
abreviatura  

primeira citação: 

(National Geographic [NG], 
2021)  
 
citações seguintes: 

(NG, 2020) 

primeira citação: 

National Geographic 
 (NG, 2021) 
 
citações seguintes: 

NG (2020) 



grupos como autores, sem 
abreviatura 

(University of Oxford, 2019) University of Oxford (2019) 

sem autor: 
a) citar o título e a data do 

documento (primeiras 
palavras do título). 
 

b) “aspas” para artigos, 
capítulos ou páginas web; 
 

c) itálico para títulos de 
revistas, livros, brochuras ou 
relatórios. 

 
 
 
 
Artigo de revista sem autor: 
(“Understanding Sensory 
Memory,” 2018) 
 
Livro sem autor: 

(Interpersonal Skills, 2019) 
 

 
 
 
Artigo de revista sem autor: 
“Understanding Sensory 
Memory” (2018) 
 
Livro sem autor: 

Interpersonal Skills (2019) 

Autor anónimo (Anonymous, 2008) (Anonymous, 2008) 

 

 

ambiguidades 

 

autor regra exemplo 

três ou mais autores 

Por vezes, múltiplas obras com 
três ou mais autores e o mesmo 
ano de publicação abreviam 
para a mesma forma de citação 
em texto. Para evitar 
ambiguidade, escreva tantos 
nomes quantos forem 
necessários para distinguir 
as referências e abreviar o resto 
dos nomes para "et al.". 

primeiro trabalho: 

(Kappor, Bloom, Montez, et al., 
2017) 
 
segundo trabalho: 

(Kappor, Bloom, Zucker, et al., 2017) 
 

trabalhos com o 
mesmo autor e a 
mesma data 

Quando múltiplas referências 
têm um autor (ou autores) 
idênticos e ano de publicação, 
incluir uma letra minúscula após 
o ano 

(Judge & Kammeyer-Mueller, 
2012a). 

autores com o mesmo 
apelido 

Se a lista de referências inclui 
publicações de dois ou mais 
autores com o mesmo apelido, 
inclua as iniciais dos autores 
com o mesmo apelido em todas 
as citações do texto, mesmo se 
o ano de publicação for 
diferente. 

(C. Costa, Santos & Ramalho, 2010; 
P. J. Costa, Heleno & Pinhel, 2010) 
 
ou  
 
C. Costa, Santos and Ramalho (2010) 
and P. J. Costa, Heleno and Pinhel 
(2010) 



autores com o mesmo 
apelido e as mesmas 
iniciais 

Incluir o nome dos autores com 
o mesmo apelido e iniciais em 
todas as citações do texto, 
mesmo se o ano de publicação 
for diferente. 

(Paul Janet, 1876 & Pierre Janet, 
1906) 
 
ou  
 
Paul Janet (1876) and Pierre Janet 
(1906) 

 

 

Referências bibliográficas 

 
Regras:  
 

• Começar uma página nova para as referências bibliográficas. Colocar o título Referências 

bibliográficas a negrito, no centro superior da página.  
• Organizar as referências bibliográficas por ordem alfabética do apelido do autor.  
• Cada citação no texto deve ter uma entrada correspondente na lista de referências 

bibliográficas (exceto comunicação pessoal). 
• Não incluir comunicação pessoal (entrevistas, e-mails) nas referências bibliográficas.  Incluir 

simplesmente uma citação no texto. 
• Capitalizar apenas a primeira letra da primeira palavra de um título e subtítulo, e todos os 

substantivos próprios (nomes de pessoas, lugares, organizações). 
• Ver o Manual de Publicação da Associação Americana de Psicologia (7ª ed.), a partir da p. 

281 para mais informações. 
 
 
Exemplos: 
 

autor regra exemplo 

1 autor Apelido, Iniciais do autor 

Barroso, P. (2021). Contemporary world-society: 
From the globalization of communication to the 
communicational globalization of the world. 
International Journal of Philosophy & Social Values, 
III(1), 55–80. 
https://doi.org/10.34632/philosophyandsocialvalu
es.2020.3.1 

https://doi.org/10.34632/philosophyandsocialvalues.2020.3.1
https://doi.org/10.34632/philosophyandsocialvalues.2020.3.1


2 a 20 autores 

Apelido, Iniciais de todos 
os autores Indicar todos 
os autores até 20 
inclusivé. O último autor 
é precedido de &. 

Almeida, D., Quirino, J., Barradas, P. F., da Silva, P. 
G., Pereira, M., Cruz, R., Santos, C., Mega, C., 
Esteves, F., Nóbrega, C., Vala, H., Gärtner, F., 
Amorim, I., & Mesquita, J. R. (2021). A 2-Year 
Longitudinal Seroepidemiological Evaluation of 
Toxoplasma gondii Antibodies in a Cohort of 
Autochthonous Sheep from Central Portugal. 
Pathogens, 10(1), 40. 
https://doi.org/10.3390/pathogens10010040 

21 ou mais 
autores 

Apelido, Iniciais do autor 
1 até Apelido, Iniciais do 
autor 19, ... Apelido, 
Iniciais do último autor 
Indicar os primeiros 19 
autores, inserir 
reticências e o último 
autor 

Djekic, I., Nikolić, A., Uzunović, M., Marijke, A., Liu, 
A., Han, J., Brnčić, M., Knežević, N., Papademas, P., 
Lemoniati, K., Witte, F., Terjung, N., Papageorgiou, 
M., Zinoviadou, K. G., Dalle Zotte, A., Pellattiero, E., 
Sołowiej, B. G., Guiné, R., Correia, P., … Tomasevic, 
I. (2021). Covid-19 pandemic effects on food 
safety—Multi-country survey study. Food Control, 
122, 107800. 
https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107800 

grupos como 
autores  
 

Nome do Grupo Indicar a 
designação completa do 
nome do grupo na lista 
das referências (não usar 
a sigla/abreviatura) 

American Psychological Association. (2010). 
Publication manual ofthe American Psychological 
Association. APA. 

sem autor Título do documento 

Six sites meet for comprehensive anti-gang 
initiative conference. (2006). OJJDP News @ a 
Glance. 
https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glanc 
e/216684/topstory.html 

 
 
Em format digital: 

Artigo 
científico 
eletrónico 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do artigo. Título da revista, 
volume(número), páginas xx-xx. https://doi.org/xxxx (preferencial) ou 
https://xxxx  
 
Exemplo:  
Guiné, R. P. F., Pato, L., Costa, C. A. D., Costa, D., Silva, P., & Martinho, V. (2021). 
Food Security and Sustainability: Discussing the Four Pillars to Encompass Other 
Dimensions. Foods, 10(11), 2732. https://doi.org/10.3390/foods10112732 
 
No Zotero: 
Preencher os seguintes campos:  
 

• Tipo de item: Artigo em revista científica  

https://doi.org/10.3390/pathogens10010040
https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107800
https://doi.org/10.3390/foods10112732


• Título: Food Security and Sustainability: Discussing the Four Pillars to 
Encompass Other Dimensions 

• Autor: Guiné, R. P. F., Pato, L., Costa, C. A. D., Costa, D., Silva, P., & 
Martinho, V. 

• Data: 2021  
• Volume: 10  
• Número: 11 
• Páginas: 2732  
• DOI: https://doi.org/10.1016/j.cpr.2012.09.006  
• URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23628909 

 

Livro 
eletrónico 

Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do livro. (número da edição). Editor. 
https://doi.org/xxxx (preferencial) ou https://xxxx  
 
Exemplo:  
Magalhães, C., Amante, M. J., Xavier, P., & Fonseca, S. (Eds.). (2021). Reflexões 
em torno da COVID-19: Famílias, crianças e jovens em risco. Escola Superior de 
Educação do Instituto Politécnico de Viseu. https://doi.org/10.34633/978-989-
53495-0-0 
 
No Zotero:  
 
Preencher os seguintes campos:  
 

• Tipo de item: Livro  
• Título: Underwater robots: Reflexões em torno da COVID-19: Famílias, 

crianças e jovens em risco  
• Autor: Magalhães, C., Amante, M. J., Xavier, P., & Fonseca, S. 
• Data: 2021 
• Edição:  
• Editora: Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu  
• URL: https://doi.org/10.34633/978-989-53495-0-0 

https://doi.org/10.34633/978-989-53495-0-0
https://doi.org/10.34633/978-989-53495-0-0
https://doi.org/10.34633/978-989-53495-0-0


Capítulo de 
livro 
eletrónico 

Apelido, Inicial do nome do autor do capítulo. (Ano). Título do capítulo do livro. 
In Inicial do Nome. Apedido do editor literário do livro (Ed. ou Eds.), Título do 
livro (pp. xx-xx). Editora. https://doi.org/xxxx ou https://xxxx  
 
Exemplo:  
Lemos, E. T. de, Lemos, L. P., Pinheiro, J., Oliveira, J., Caçador, C., Melo, A. P., & 
Martins, A. C. (2021). Como prevenir a queda? Contribuição para a 
compreensão dos fatores de risco em adultos mais velhos a residir na 
comunidade. In B. R. da S. Neto (Ed.), Medicina: Aspectos Epidemiológicos, 
Clínicos e Estratégicos de Tratamento (pp. 65–80). Atena Editora. 
https://doi.org/10.22533/at.ed.5582112057 
 
No Zotero: 
Preencher os seguintes campos:  
 

• Tipo de item: Secção de Livro  
• Título: Como prevenir a queda? Contribuição para a compreensão dos 

fatores de risco em adultos mais velhos a residir na comunidade 
• Autor: Lemos, E. T. de, Lemos, L. P., Pinheiro, J., Oliveira, J., Caçador, C., 

Melo, A. P., & Martins, A. C. 
• Editor: B. R. da S. Neto (um editor por linha)  
• Título do Livro: Medicina: Aspectos Epidemiológicos, Clínicos e 

Estratégicos de Tratamento 
• Data: 2021  
• Edição:  
• Editora: Atena Editora  
• Páginas: 65–80 
• DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9100-9 5 

https://xxxx/
https://doi.org/10.22533/at.ed.5582112057


Comunicação 
eletrónica em 
conferência  

Se um artigo de conferência tiver sido publicado (por exemplo, numa acta), a 
forma publicada é geralmente um capítulo de um livro editado ou um artigo de 
uma revista. Cite-o de acordo com o padrão apropriado. 
 
Sessão / Comunicação / Poster em conferência  
 
Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano, Mês Dia-Mês Dia). Título da 
comunicação [Conference session ou Paper presentation ou Poster 
presentation]. Nome da conferência, Local. https://doi.org/xxxx ou 
https://xxxx.  
 
Exemplo:  
Azevedo, A. M. T., Mendes Ribeiro Eira, P. A., & Dias, J. (2021, November 25). 
Atividade física do recreio para a promoção de competências sociais [Poster 
presentation]. 9.º Congresso Olhares sobre Educação/2nd International 
Congress Perspectives on Education, Viseu. 
https://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/7163 
 
No Zotero: 
Preencher os seguintes campos:  
 

• Tipo de item: Artigo em conferência  
• Título: Atividade física do recreio para a promoção de competências 

sociais [Poster presentation]  
• Autor: Azevedo, A. M. T., Mendes Ribeiro Eira, P. A., & Dias, J. 
• Nome da conferência: 9.º Congresso Olhares sobre Educação/2nd 

International Congress Perspectives on Education 
• Data: 2021-11-25  
• URL: . https://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/7163 

Dissertação de 
mestrado / 
Tese de 
doutoramento 

Publicadas em bases de dados ou disponíveis em repositórios  
 
Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano). Título da dissertação de mestrado ou 
tese de doutoramento [Master's thesis ou Doctoral dissertation, Nome da 
Instituição]. Nome da base de dados ou repositório. http://xxx  
 
Exemplo:  
Pereira, L. dos S. (2019). O fenómeno da convergência em jornais da região 
centro (Repositório Científico do Instituto Politécnico de Viseu) [Dissertação de 
Mestrado, Escola Superior de Educação de Viseu]. 
https://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/6178 
 
No Zotero: 
Preencher os seguintes campos:  
 

• Tipo de item: Dissertação 
• Título: O fenómeno da convergência em jornais da região centro 
• Autor: Pereira, L. dos S. 

https://xxxx/
https://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/7163
https://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/7163
http://xxx/
https://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/6178


• Data: 2019  
• Tipo: Dissertação de Mestrado 
• Universidade: Escola Superior de Educação de Viseu 
• Localização do Arquivo: Repositório Científico do Instituto Politécnico 

de Viseu 
• URL: https://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/6178 

 

Legislação 

Uma vez que o estilo bibliográfico APA 7th não menciona como proceder para 
legislação de outros países que não os EUA, o que apresentamos de seguida é 
apenas uma sugestão para:  
 
Lei / Decreto-lei / Despacho/Portaria  
 
Exemplo:  
Despacho n.° 17169/2011 do Ministério da Educação e Ciência. * (2011). 
Document type: Statute Diário da República: II série, n.° 245. 
https://dre.pt/application/file/1010956 
 
No Zotero: 
Preencher os seguintes campos:  
 

• Tipo de item: Estatuto  
• Título: Despacho n.< sup>o< /sup> 17169/2011 do Ministério da 

Educação e Ciência 
• Código: Diário da República: II série, n.° 245  
• Data: 2011  
• URL: https://dre.pt/application/file/1010956 

 

Site web 

Apelido, Inicial do nome do autor ou nome da instituição/organização. (Ano, 
Mês dia). Título do documento. Nome do site*. https://xxxx   
 
Omitir este elemento quando o autor e o nome do site (Publication) tiverem o 
mesmo nome.  
 
Exemplo de página web com autoria de uma instituição/organização:  
Escola Superior de Educação. (2021). Projetos Editoriais. 
https://www.esev.ipv.pt/projedit.aspx 
 
 
Exemplo de página web com autoria individual:  
Giovanetti, F. (2019, November 16). Why we are so obsessed with personality 
types. Medium. https://medium.com/the-business-of-wellness/why-we-areso-
obsessed-with-personality-types-577450f9aee9 
 
 
No Zotero: 
Preencher os seguintes campos:  
 

https://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/6178
https://dre.pt/application/file/1010956
https://www.esev.ipv.pt/projedit.aspx
https://medium.com/the-business-of-wellness/why-we-areso-obsessed-with-personality-types-577450f9aee9
https://medium.com/the-business-of-wellness/why-we-areso-obsessed-with-personality-types-577450f9aee9


• Tipo de item: Página Web 
• Autor: Giovanetti, F.  
• Título: Why we are so obsessed with personality types  
• Data: 2019-11-15 
• Editora: Medium  
• Dia: 16  
• Mês: November  
• URL: https://medium.com/the-business-of-wellness/why-we-are-

soobsessed-with-personality-types-577450f9aee9 

Post em 
blogue 

Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano, Mês Dia). Título do post. Nome do 
blogue.  
 
Exemplo:  
Klymkowsky, M. (2018, September 15). Can we talk scientifically about free 
will? SciEd. https://bioliteracy.blog/2018/09/15/can-we-talk-scientifically-
about-free-will/ 
 
No Zotero: 
Preencher os seguintes campos:  

• Tipo de item: Entrada em Blogue  
• Título: Can we talk scientifically about free will?  
• Autor: Klymkowsky, M.   
• Título do Blogue: SciEd. 
• Tipo de Página Web: Blogue 
• Data: 2018-09-15 
• URL: https://bioliteracy.blog/2018/09/15/can-we-talk-scientifically-

about-free-will/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bioliteracy.blog/2018/09/15/can-we-talk-scientifically-about-free-will/
https://bioliteracy.blog/2018/09/15/can-we-talk-scientifically-about-free-will/


Em formato impresso: 
 

Artigo 
científico  

Autor, A. (Ano). Título de artigo. Nome da Revista, número, pp.-pp.  
 
Exemplo:  
Figueiredo, M. (2002). As fronteiras da formação: a profissão de professor e a 
escola inclusiva. Inclusão, 3(5), 51-73. 
 
No Zotero: 
Preencher os seguintes campos:  
 

• Tipo de item: Artigo em revista científica 
• Título: As fronteiras da formação: a profissão de professor e a escola 

inclusiva 
• Autor: Figueiredo, M. 
• Publicação: Inclusão 
• Data: 2002  
• Volume: 3  
• Issue: 5  
• Páginas: 862-869 

Livro  

Apelido, Inicial do nome. (Ano). Título do livro. (número da edição). Editor.  
 
Exemplo:  
Caride, J. (2005). Las fronteras de la Pedagogia Social. Gedisa Editorial.  
 
No Zotero: 
Preencher os seguintes campos:  
 

• Tipo de item: Livro 
• Título: Las fronteras de la Pedagogia Social  
• Publicação: Clinical Psychology Review  
• Data: 2006  
• Edição:  
• Editora: Gedisa Editorial 

Capítulo de 
livro 

Apelido, Inicial do nome do autor do capítulo. (Ano). Título do capítulo do livro. 
In Inicial do Nome. Apedido do editor literário do livro (Ed. ou Eds.), Título do 
livro (pp. xx-xx). Nome do editor comercial.  
 
Exemplo:  
Royo, M. (2004). Sociedad y vejez: La família e el trabajo. In R. Fernández-
Ballesteros (Coord.), Gerontología Social (pp.241-249). Ediciones Pirámide. 
 
No Zotero: 
Preencher os seguintes campos:  
 



• Tipo de item: Secção de Livro 
• Título: Sociedad y vejez: La família e el trabajo 
• Autor: Royo, M. 
• Editor: R. Fernández-Ballesteros 
• Título do Livro: Gerontología Social 
• Data: 2004  
• Edição:  
• Editora: Ediciones Pirámide 
• Páginas: 241-249 

Comunicação 
eletrónica 

Para uma comunicação publicada em formato de artigo científico, livro ou 
capítulo de livro, deve seguir as indicações mencionadas neste tutorial para a 
respetiva tipologia de documento.  
 
Sessão / Comunicação / Poster em conferência  
Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano, Mês Dia-Mês Dia). Título da 
comunicação [Conference session ou Paper presentation ou Poster 
presentation]. Nome da conferência, Local.  
 
Exemplo:  
Maddox, S., Hurling, J., Stewart, E., & Edwards, A. (2016, March). If mama ain't 
happy, nobody's happy: The effect of parental depression on mood 
dysregulation in children* [Paper presentation]. Southeastern Psychological 
Association 62nd Annual Meeting, New Orleans, LA, United States 
 
No Zotero: 
Preencher os seguintes campos:  
 

• Tipo de item: Artigo em conferência 
• Título: If mama ain't happy, nobody's happy: The effect of parental 

depression on mood dysregulation in children [Paper presentation]  
• Autor: Maddox, S., Hurling, J., Stewart, E., & Edwards, A. (um autor por 

linha)  
• Título das Actas: Southeastern Psychological Association 62nd Annual 

Meeting, New Orleans, LA, United States  
• Data: 2016-03-02 

Dissertação de 
mestrado / 
Tese de 
doutoramento 

Apelido, Inicial do nome do autor. (Ano). Título da dissertação de mestrado ou 
tese de doutoramento [Dissertação de mestrado não publicada ou Tese de 
doutoramento não publicada]. Nome da Instituição que concedeu o grau. 
 
Exemplo:  
Lopes, S. (2006). O impacto da leitura extensiva na aquisição da distinção 
“simple past/simple present perfect.” [Tese de doutoramento não publicada]. 
Universidade de Aveiro. 
  
No Zotero: 
Preencher os seguintes campos:  



 
• Tipo de item: Dissertação 
• Título: O impacto da leitura extensiva na aquisição da distinção “simple 

past/simple present perfect.” 
• Autor: Lopes, S. 
• Data: 2006 
• Tipo: Tese de doutoramento não publicada 
• Universidade: Universidade de Aveiro 

 
 
 
 


