
ESTILO APA 6.ªED.

RESPEITAR OS DIREITOS DE AUTOR
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

 

 

NORMA OU ESTILO
Sistema padronizado de apresentação da
informação (elementos, sequência da
informação e pontuação).

EXEMPLOS

Gispert, C. (Dir.). Enciclopédia da
Psicologia (2.ª ed., Vol.1). Lisboa: Liarte,
pp. 25-35.

EM SUPORTE FÍSICO

O meu Aprendiz portátil
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Para saber mais :   www.aprendiz invest igador .pt

APA
Conjunto de normas criada pela
American Psychological Association para
citar e referenciar direitos de autor e
conexos e para apresentar trabalhos.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
Conjunto padronizado e inequívoco de

elementos que permitem identificar uma
fonte (livro, parte de livro, livros

específicos como dicionários e
enciclopédias, publicações periódicas

como jornais e revistas, filmes,
documentários, páginas web, entradas

em blogues e redes sociais…).

REFERENCIAR
ENCICLOPÉDIAS

Na referência de uma enciclopédia deve
seguir-se a norma padrão que inclui
autor, data, título, local de edição e

editor.
 

Alguns aspetos específicos dizem respeito
à autoria (pode ser um diretor, um
coordenador, um organizador...), à

existência de vários volumes e à
referenciação específica das páginas.

NORMA PADRÃO

 

Gruen, L. (2017). The moral status of
animals. In Edward N. Zalta (ed.).
Standford Encyclopedia of Philosophy
(edição de inverno). Disponível em
https://plato.stanford.edu/entries/mor
al-animal/

EM SUPORTE DIGITAL

ENCICLOPÉDIAS E DICIONÁRIOS

EXEMPLOS

Porto Editora. (s/d). Dicionário de
português (2.ª ed.). Porto: Porto Editora,
p. 200.

EM SUPORTE FÍSICO

 

Porto Editora (s/d). Desflorestação. In
Dicionário infopédia de língua
portuguesa. Disponível em
https://www.infopedia.pt/dicionarios/li
ngua-
portuguesa/desfloresta%C3%A7%C3%A
3o?
express=altera%C3%A7%C3%B5es+clim
%C3%A1ticas

EM SUPORTE DIGITAL

REFERENCIAR DICIONÁRIOS

Na referência de um dicionários deve
seguir-se a norma padrão que inclui
autor, data, título, local de edição e

editor.
 

Alguns aspetos específicos dizem respeito
à autoria (pode não haver um autor

físico), à data (pode não haver uma data
de publicação), à existência de vários

volumes e à referenciação específica das
páginas.

NORMA PADRÃO


