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 Como respeitar os direitos de autor 

Elaborando uma lista de referência bibliográfica dos documentos consultados.  

Identificando as citações (transcrição de um texto, tal como ele foi escrito pelo seu 

autor).  

 Identificando o autor do original ao fazer uma paráfrase (exposição das ideias do 

original usando as nossas palavras) ou um resumo (apresentação das ideias ou factos 

essenciais de um outro texto, respeitando a mesma ordem do original).  

 Identificando as imagens, músicas, filmes,...  

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS - norma internacional APA (regras básicas) 

De um livro:  

Autor, indicando 1º o último nome e, depois de uma vírgula, a inicial do(s) 

nome(s) próprio(s), o ano de edição (se não for a 1ª) entre parêntesis seguido de 

ponto final, o título do livro (sempre em itálico), o número de edição entre parêntesis 

seguido de ponto final, local de edição seguido de dois pontos e a editora seguido de 

ponto final.  

Autor (ano de edição). Título (nº de edição). Local de edição: Editora.  

Exemplo  

Gaarder, J. (2005). A biblioteca mágica (3.ª ed.). Barcarena: Presença.  

 

Se a obra não tiver autor, a referência faz-se a partir do título:  

Título (nº de edição). (ano de edição). Local de edição: Editora.  

 

Se o autor for uma instituição:  

Instituição. (ano de edição). Título (nº de edição). Local de edição: Editora.  

 

Se for de um texto de um autor numa enciclopédia:  

Autor (ano de edição). Título do artigo. In Título da enciclopédia (volume respectivo, 

página). Local de edição: Editora.  

 

Quando há dois ou mais autores (até 6) os seus nomes devem ser separados por 

vírgulas e no último por &. Quando forem mais de 6 autores, indicam-se os 6, seguidos 

de & et al. 

 

 



De uma publicação periódica:  

Autor. (Data de publicação). Título do artigo. Título da revista, Número ou 

volume, páginas.  

Exemplo para revista:  

Meco, J. (1999). A expansão da azulejaria portuguesa. Oceanos, 36, 8-17 .  

 

De filmes / documentários em VHS, DVD ou CD-ROM  

Realizador (Função). (Data).Título [Filme/Documentário]. Local da distribuição: 

Distribuidor.  

Exemplo: 

Benigni, R. (Realizador). (1998). A vida é bela [filme]. Lisboa : Filmes Castelo Lopes.  

 

Da Internet:  

autor (data). título, obtido em data da consulta e endereço da Internet  

Exemplo: 

Gomes, J. A. (2006). Sophia de Mello Breyner Andresen e a sua obra para crianças e 

jovens. Obtido em 14 de Maio de 2007 em http:// 

derivadaspalavras.blogspot.com/2006/12/sophia-de-mello-breyner-andresen-e-

sua.html 

 

CITAÇÕES:  
 

 

No caso de se recorrer a citações, ou seja, transcrever frases ou textos de autores, 

o que for transcrito deve ficar sempre entre aspas. Além disso, deve-se referir o 

autor (apelido), o ano de edição e as páginas citadas. A indicação completa da obra 

deve ficar na lista de referências bibliográficas.  

Exemplo 1: 

"Existem muitas palavras no mundo inteiro, tantas quantas as estrelas que há no 

céu." (Gaarder, 2005, p.133)  

Exemplo 2  

Gaarder (2005) afirma que "Existem muitas palavras no mundo inteiro, tantas 

quantas as estrelas que há no céu." (p.133). 

 

 

Num trabalho, as referências deverão ser apresentadas no final (numa folha 

à parte com o título "Lista de referências bibliográficas") e ordenadas 

alfabeticamente pelo último apelido do autor. Se o autor não for identificado, o 

título passa a ser o elemento ordenador. 

 

Adaptado de:  

Póvoa, Clara (2010). Como fazer referências bibliográficas com a norma Internacional APA (6ªed.) . Obtido 

em 13 de Junho de 2010 em http://www.be.escantanhede.pt/docs0910/1/start.html 


