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Citações no manuscrito Citing References in Text 
Citação sem transcrição Citation without transcription 
Ex: 
 

Bi-Matsui (2009) menciona um estudo… 
 

As cidades regionais Japonesas, sob o ponto de vista comercial, estão a 
experimentar o mesmo fenómeno que ocorreu noutras cidades do mundo 
desenvolvido (Gruen, 1964). 
 

Em 2005, Férnandez-Ballesteros apresentou o curso vivir com vitalidad...  

Ex: 
 
As Johnson-Hanks (2005) argues in her study on Cameroon… 
 
Consequently, automobilty can constitute … the ownership and use of car in everyday life 
is mandatory (Urry, 2005). 
 
In 2008, Sheller says there are various forces which place constraints on mobility… 

Citação com transcrição  Citation with transcription 
Ex: 
 
- Semelhantes comunidades incorporam “tempos-espaços muito diversos, desde a 
autarcia dos excluídos à mobilidade dos que participam de forma ativa em redes 
transnacionais” (Ferrão, 2006, p. 4). 

Ex: 
 
Camarero and Oliva postulated the working hypothesis that urban dispersion processes, 
sociotechnical … have resulted “in a mobility model that promotes new forms of exclusion 
and social risk and creates an environment that forces different social groups to design 
private, unequal strategies” (Camarero & Oliva, 2008, p. 345). 
 

Normas de citação no texto, consoante o número de autores: Guidelines for citation in the text, according to the number of authors 
 

Tipo de citações |Type of citation Primeira citação no texto | First citation in text Citações seguintes | Subsquent citations 

Um autor 
One work by one author 

Mora (2009) / (Mora, 2009) 
Mora (2009) / (Mora, 2009) 

Mora (2009) / (Mora, 2009) 
Mora (2009) / (Mora, 2009) 

Dois autores 
One work by two authors 

André e Reis (2009) / (André & Reis, 2009) 
André and Reis (2009) / (André & Reis, 2009) 

André e Reis (2009) / (André & Reis, 2009) 
André and Reis (2009) / (André & Reis, 2009) 

Três autores 
One work by three authors 

Caeiro, Sousa, e Painho (2003) / (Caeiro, Sousa, & Painho, 2003) 
Caeiro, Sousa, and Painho (2003) / (Caeiro, Sousa, & Painho, 2003) 

Caeiro et al. (2003) / (Caeiro et al., 2003) 
Caeiro et al. (2003) / (Caeiro et al., 2003) 

Quatro autores 
One work by four authors 

Tenedório, Rocha, e Sousa (2007) / (Tenedório, Rocha, & Sousa, 2006) 
Tenedório, Rocha, and Sousa (2007) / (Tenedório, Rocha, & Sousa, 2006) 

Rocha et al. (2006) / (Rocha et al., 2006) 
Rocha et al. (2006) / (Rocha et al., 2006) 

Cinco autores 
One work by five authors 

Alcoforado, Mora, e Jansen (2001) / Alcoforado, Mora, & Jansen, 2001) 
Alcoforado, Mora, and Jansen (2001) / (Alcoforado, Mora, & Jansen, 2001) 

Ferreira et al. (2001) / (Ferreira et al., 2001) 
Ferreira et al. (2001) / (Ferreira et al., 2001) 

Seis ou mais autores 
One work by six or more authors 

Neto et al. (2008) / (Neto et al., 2008) 
Neto et al. (2008) / (Neto et al., 2008) 

Neto et al. (2008) / (Neto et al., 2008) 
Neto et al. (2008) / (Neto et al., 2008) 



Referências bibliográficas  References  
 
As referências bibliográficas devem estar ordenadas alfabeticamente, 
considerando o último nome do primeiro autor para efetuar esta tarefa.  
 
A identificação de todos os autores é obrigatória nesta secção, salvo os 
manuscritos que apresentem mais do que seis autores. Nesse caso, terão de se 
identificar os seis primeiros autores, seguindo-se da colocação de reticências e, 
no fim, colocar a identificação do último autor.  

 
Ex:  
 
Costa, C. N., Allen, A., Brito, M. G, Caetano, P. S., Cummins, V., Donnelly…Vendas, D. 
(2003). Modelo SIG para selecção de locais para aterros de resíduos [GIS model for waste 
disposal sites]. Finisterra – Revista Portuguesa de Geografia, XXXVIII(75), 85-99. doi: 
10.18055/Finis1581 

 

The references should be listed alphabetically, considering the last name of the 
first author. 
 
The identification of all authors is mandatory, except for manuscripts with more 
than six authors. In this case, the first six authors must be identified, followed by 
the placing of ellipsis, and finally, the identification of the last author. 

 
 
Ex: 
 
MacPherson, H., Fox, A., Street, S., Cull, J., Jenner, T. Lake, D… Hart, S. (2016). Listening 
space: lessons from artists with and without learning disabilities. 
Environment and Planning D: Society and Space, 34(2), 371-389. 

Livros Books 

Livro complete, versão impressa Entire book, print version 

Autor, A. A. (ano). Título da publicação. Localização: Editor. 
 
Ex: 
 
Harvey, D. (2014). Cidades rebeldes [Rebel cities]. São Paulo: Martins Fontes. 

Author, A. A. (year). Title of work. Location: Publisher. 
 
Ex: 
 
Anderson, B. (2014). Encountering Affect. Capacities, Conditions. Surrey: Ashgate. 

Livro em formato digital  Electronic version of a complete book 
Autor, A. A. (Ano). Título do livro [Incluir tradução do título em inglês sempre que 
a uma referência esteja em português, francês, espanhol, etc.]. Retrieved from 
http://www.xxxxxxx  
 
 

Author, A. A. (year). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxxxx  
 
 
 
 

http://www.xxxxxxx/
http://www.xxxxxxx/
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Ex: 
 
Shott, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader 
version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp  

 
Ex: 
 
Shott, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader 
version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp  

Capítulo de um livro  Book chapter 
Autor, A. A., & Autor, B. B. (ano). Título do capítulo [Incluir tradução do título em 
inglês sempre que a uma referência esteja em português, francês, espanhol, 
etc.]. In A Editor, B. Editor & C. Editor (Eds.), Titulo do livro (pp. xxx-xxx). 
Localização: Editor. 
 
Ex: 
 
Barata-Salgueiro, T. (2011). The resilience of urban retail áreas. In T. Barata-Salgueiro & 
H. Cachinho (Eds.), Retail Planning for the Resilient City (pp. 19-44). Lisboa: Centro de 
Estudos Geográficos. 

Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of chapter or entry. In A Editor, B. 
Editor & C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher. 
 
 
 
Ex: 
 
Barata-Salgueiro, T. (2011). The resilience of urban retail áreas. In T. Barata-Salgueiro & 
H. Cachinho (Eds.), Retail Planning for the Resilient City (pp. 19-44). Lisboa: Centro de 
Estudos Geográficos. 

Artigos científicos  Journal Articles 

Sempre que possível, deve-se colocar o DOI do artigo.  
Caso o artigo ainda não tenha sido publicado, deve ser colocado no lugar do ano 
(in press). 
 
Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (ano). Título do artigo [Incluir tradução do título 
em inglês sempre que a uma referência esteja em português, francês, espanhol, etc.]. 
Nome da revista, XX(00), pp-pp. doi: xx.xxxxxxxxxx 
 
Ex: 
 
Gaspar, J. (2016). Futuro, cidades e território [Future cities and territory]. Finisterra – 
Revista Portuguesa de Geografia, V(51), 5-24. doi: 10.18055/Finis8875 

Whenever possible, the DOI of the article must be presented. 
In case the article has not yet been published, replace the year by (in press). 
 
 
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Periodical, 
XX(00), pp-pp. doi: xx.xxxxxxxxxx 
 
 
Ex:  
 
Stewart, K. (2011). Atmospheric Attunements. Environment and Planning D: Society and 
Space, 29(3), 445-453. doi: 10.1068/d9109 

 
 
 

 

http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp
http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp
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Exemplo de artigo em formato eletrónico  Online article 
 
Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (ano). Título do artigo [Incluir tradução do título 
em inglês sempre que a uma referência esteja em português, francês, espanhol, etc.]. 
Nome da revista, XX(00), Retrieved from http://gggg  
 
Ex:  
 
Sarmento, J. (2016). David Harvey: lugares e encontros [David Harvey: places and 
encounters]. Finisterra – Revista Portuguesa de Geografia, V(51), 71-88. Retrieved from 
http://revistas.rcaap.pt/finisterra/article/view/6753/6887 

 
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Periodical, 
XX(00), pp-pp. Retrieved from http://gggg  
 
 
Ex:  
 
Gallagher, M. (2015). Field recording and the sounding of spaces. Environment and 
Planning D: Society and Space, 33(3), 560-576. Retrieved from 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0263775815594310 

Exemplos de artigo de jornal Newspaper article, no author 

 
Ex: 
 
Como sobreviver num mundo de nove mil milhões. (2011, fevereiro). Público. Retrieved 
from https://www.publico.pt/sociedade/noticia/como-sobreviver-num-mundo-de-nove-
mil-milhoes-1478779  

 
Ex: 
 
How to survive in a world of nine billion. (2011, February). Public. Retrieved from 
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/como-sobreviver-num-mundo-de-nove-mil-
milhoes-1478779 

Congressos e outros encontros científicos Meetings and Symposia 

Comunicações  Communications 
 
Autor. A. A., Autor, C. C., & Autor, D. D. (ano, mês). Título da comunicação. In E. E. 
Chairperson (Chair), Titulo do Congresso. Nome da instituição organizadora, Localização. 
 
 
Ex: 
 
Ferreira, E., & Salvador, R. (2012, October). Sensing the Landscape: Collaborative 
Emotion Mapping in Urban Spaces. In XIII Colóquio Ibérico de Geografia (587-597), 
Santiago de Compostela. 

 
Author. A. A., Author, C. C., & Author, D. D. (year, Month). Title of communication. In E. 
E. Chairperson (Chair), Title of symposium. Symposium conducted at the meeting of 
Organization Name, Location. 
 
Ex: 
 
Ferreira, E., & Salvador, R. (2012, October). Sensing the Landscape: Collaborative 
Emotion Mapping in Urban Spaces. In XIII Colóquio Ibérico de Geografia (587-597), 
Santiago de Compostela. 

 
 
 

 

http://gggg/
http://revistas.rcaap.pt/finisterra/article/view/6753/6887
http://gggg/
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/como-sobreviver-num-mundo-de-nove-mil-milhoes-1478779
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/como-sobreviver-num-mundo-de-nove-mil-milhoes-1478779
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/como-sobreviver-num-mundo-de-nove-mil-milhoes-1478779
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/como-sobreviver-num-mundo-de-nove-mil-milhoes-1478779
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Resumos ou Posters  Papers or Posters 

Autor, A. A. (ano, mês). Título do resumo ou poster. Nome da entidade 
organizadora, Localização. 

 
Ex: 
 
Grave, L., Pereira, M., & Vale, M. (2014, novembro). Gestão Integrada de Sistemas 
Urbanos Complexos – conceber uma gestão estratégica para criar metrópoles resilientes. 
Paper presented at XIV Colóquio Ibérico de Geografia – “A Jangada de Pedra”, 
Departamento de Geografia, Universidade do Minho, Guimarães, PT. Retrieved from 
http://xivcig.weebly.com/uploads/2/6/2/1/26218311/livro_resumos_cig_net.pdf  

Presenter, A. A. (year, Month). Title of paper or poster. Paper or poster session 
presented at the meeting of Organization Name, Location. 
 
Ex: 
 
Grave, L., Pereira, M., & Vale, M. (2014, Novembro). Gestão Integrada de Sistemas 
Urbanos Complexos – conceber uma gestão estratégica para criar metrópoles 
resilientes. Paper presented at XIV Colóquio Ibérico de Geografia – “A Jangada de 
Pedra”, Departamento de Geografia, Universidade do Minho, Guimarães, PT. Retrieved 
from http://xivcig.weebly.com/uploads/2/6/2/1/26218311/livro_resumos_cig_net.pdf  

Teses de Doutoramento e Dissertações de Mestrado Doctoral Theses  and Dissertations Master's  
Publicado  Published 

Autor, A. A. (ano). Titulo do nome da tese. (Tese de doutoramento ou dissertação 
de mestrado). Retrieved from link. 
 
Ex: 
 
Garcia, R. (2012). Metodologias de avaliação da perigosidade e risco associado a 
movimentos de vertente: aplicação na bacia do rio Alenquer. (Tese de doutoramento). 
Retrieved from http://repositorio.ul.pt/handle/10451/7377  

Author, A. A. (year). Title of doctoral dissertation or master’s thesis. (Doctoral 
thesis or master's dissertation). Retrieved from link. 
 
Ex: 
 

Schmidt-Thomé, P. (2006). Integration of natural hazards, risk and climate change into 
spatial planning practices. (PhD thesis). Helsinki University. Retrieved from 
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/ erikoisjulkaisu/ej_059_synopsis.pdf   

Não publicado  Unpublished 

Autor, A. A. (ano). Title of doctoral thesis or master's dissertation (Unpublished 
doctoral thesis or master's dissertations). Nome da Instituição, Localização. 

Author, A. A. (year). Title of doctoral thesis or master's dissertation 
(Unpublished doctoral thesis or master's dissertation s). Name of Institution, 
Location. 

Outros documentos  Other documents 

Documentos legais Legal documents 

Ex: 
 
Lei nº 45/94, de 22/02/1994 - Regula o processo de planeamento de recursos hídricos e a 
elaboração e aprovação dos respetivos planos. 

Ex: 
 
Law nº 45/94, February 22, 1994 - Regulates the process of planning process of water 
resources and the elaboration and approval of the its plans. 

http://xivcig.weebly.com/uploads/2/6/2/1/26218311/livro_resumos_cig_net.pdf
http://xivcig.weebly.com/uploads/2/6/2/1/26218311/livro_resumos_cig_net.pdf
http://repositorio.ul.pt/handle/10451/7377
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Filme, documentário  Film, documentary 

Autor, A. (Diretor), & Autor, A. (Diretor). (ano). Title [VHS, DVD]. Retrieved from 
http://www.xxxxxxxxx  

Author, A. (Director), & Author, A. (Director). (year). Title [VHS, DVD]. Retrieved from 
http://www.xxxxxxxxx  

Vídeos disponíveis na internet Videos available online 

Autor, A. (ano, mês, dia). Título [Video Archive]. http://www.youtube.com/xxxxxxxxxxxxx  Author, A. (year, month, day). Title [Video Archive]. 
http://www.youtube.com/xxxxxxxxxxxxx  

Áudio Audio  
Autor, A. (ano). Título. In Record name [CD]. Localização: Editor. Author, A. (Year). Title. In Record name [CD]. Location: Publisher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA CONSULTA MAIS DETALHADA | FOR DETAILED INFORMATION 

RCAAP – Norma APA Finisterra: http://docs.wixstatic.com/ugd/2edbbe_cb30209d72514b5498a9252e5e0fb444.pdf  

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychology Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological 
Association. 

http://www.youtube.com/xxxxxxxxxxxxx
http://www.youtube.com/xxxxxxxxxxxxx
http://docs.wixstatic.com/ugd/2edbbe_cb30209d72514b5498a9252e5e0fb444.pdf

