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MONOGRAFIAS
Recursos disponíveis na
BISA
Bases BISA
» Ceres
» Revistas
» Mapas

Sonomoto, K. - ed./Yokota, A. - ed. - Lactic acid bacteria and
bifidobacteria. Current progress in advanced research. Norfolk
(UK): Caister Academic Press, 2011
Cota: Z32-304

CAB Abstracts

-519
ISI web of knowledge
Science Direct

b-on
(Biblioteca do
conhecimento online)
ProQuest
Agriculture Journals

SciELO
(Scientific electronic
library on line)
DOAJ
(Directory of open
access Journals)

RCAAP
» Repositório UTL
» DRIVER (Digital
Repository
infrastructure vision for
European Research)

E-Books

Santos, J.Q. - Fertilização. Fundamentos da utilização dos adubos e
corretivos. Euro Agro, (30): Europa-América, 4. ed. rev. e actual.,
Mem Martins, 2012
Cota: F04-382

Jongman, R.H.G. /Pungetti, G. - Ecological networks and
greenways. Concept, design, implementation. Cambridge Studies in
Landscape Ecology: Cambridge University Press, Cambridge, 2004
Cota: P011-1219

Madureira, H. - A infra-estrutura verde da Bacia do Leça. Uma
estratégia para o desenvolvimento sustentável na região
metropolitana do Porto. Afrontamento, Porto, 2011
Cota: P011-1221

Agrícola, J.M.A. - Cerrado, energia e sustentabilidade, Goiânia, PUC Goias, 2012
Cota: P01-923
European Commission - Agriculture in the European Union. Statistical and economic information.
Report 2011. Luxemburg, CE - Serviço de Publicações Oficiais, 2012
Cota: E10-587 / CD-370
European Commission - Rural development in the European Union. Statistical and economic
information. Report 2011. Luxemburg, CE - Serviço de Publicações Oficiais, 2011
Cota: E14-620 / CD-369
Pietrafesa, J.P./Silva, S.D. - Transformações do cerrado. Progresso consumo e natureza, Goiânia,
PUC Goiás, 2011
Cota: P01-922

PERIÓDICOS

AGROTEC. Revista Técnico-Científica Agrícola
Cota: PP-A01-110

American Journal of Enology and Viticulture
Cota: PP-Q01-13

Ciência e Técnica Vitivinícola
Cota: PP-F01-19

CDs
Vilao, R./Venancio, C./Teixeira, A./Gervasio, I./Liberal, P. Relatório do Estado do Ambiente 2011. Amadora, Agência
Portuguesa do Ambiente, 2011
Cota: CD-368

RCCAP ultrapassa os 100 000 documentos
O Portal do Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
ultrapassou os 100.000 documentos. O RCAAP consolida assim a sua função de
agregador da ciência portuguesa em acesso aberto dado que estes documentos
(artigos científicos, teses e dissertações e comunicações em conferências) estão
disponíveis para “download” a qualquer internauta sem restrições ou barreiras.
Os documentos foram agregados a partir de 41 recursos nacionais, 36
repositórios de instituições de ensino e investigação, e 5 revistas científicas.
Esta marca vem demonstrar os progressos assinaláveis no movimento de acesso
aberto em Portugal: crescimento do número e dimensão dos repositórios de
instituições de ensino e investigação portuguesas e incremento na mobilização
da comunidade de investigação. Em quatro anos, o projeto RCAAP, afirmou-se e
ganhou visibilidade e reconhecimento a nível nacional e internacional.
Estes resultados são apenas possíveis pelo forte envolvimento e dedicação de
todos os interessados: investigadores, docentes, gestores/técnicos de
repositórios e dirigentes. Parabéns a todos os que contribuíram para este êxito
do RCCAP.
Até à data, o ISA contribuiu com cerca de 1150 documentos.

Notícias

FORMAÇÃO DE UTILIZADORES “a pedido”
A BISA está disponível para organizar sessões de formação sobre os seus recursos
informativos, a pedido dos utilizadores.

OBJECTIVOS
Com a realização destas acções pretende-se:



Promover a divulgação dos fundos documentais da BISA
Contribuir para a formação dos utilizadores, dotando-os das ferramentas necessárias
à exploração e rentabilização dos recursos informativos

DESTINATÁRIOS
Estas acções de formação destinam-se a todos os utilizadores que desejem:



Aperfeiçoar os seus conhecimentos sobre os recursos informativos que a Biblioteca
disponibiliza
Optimizar as pesquisas do Catálogo da Biblioteca (OPAC) e nas várias bases de dados

COMO





Organizar um grupo (até 4 pessoas)
Escolher um dia e um horário
Seleccionar o/os recursos
Preencher o formulário disponível para o efeito, fazendo a marcação com pelo
menos 8 dias de antecedência



As sessões terão uma duração aproximada de 1H.30m., consoante o recurso
escolhido
A pedido dos docentes, também é possível organizar sessões para grupos maiores
(ou turmas). Estas sessões poderão ocorrer em Sala de Aula, conforme previamente
combinado.



No inicio de mais um ano lectivo, damos as boas vindas aos novos alunos e
convidamo-los a conhecer a BISA e os seus serviços

RECURSOS
RECURSOS
DA BISA
DA BISA

BASES DE DADOS PRÓPRIAS:

CERES – Com cerca de 104 000 registos bibliográficos, reflecte o seu acervo composto por
monografias, artigos e outros documentos, nos mais variados suportes.

CERES

REVISTAS – Dá a conhecer as existências e o estado das colecções de mais de 3000 títulos
de periódicos nacionais e internacionais, alguns únicos no país.
MAPAS – Composta pelos registos bibliográficos de mais de 2000 documentos cartográficos
BASES DE DADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS relevantes na área de ciências agrárias e
multidisciplinares, a maioria com acesso ao texto integral dos documentos:








CAB Abstracts Full Text Select
ProQuest Agriculture Journals
Science Direct
ISI Web of Knowledge
B-on (Biblioteca do Conhecimento Online)
JSTOR
E-Books
- colecção recém iniciada, através da plataforma MYILIBRARY
- colecção SPRINGER
 RCAAP – Sendo parte da UTL, integra o Projecto do Repositório Cientifico de Acesso
Aberto de Portugal (www.rcaap.pt) tendo depositados mais de 1100 documentos,
incluindo Teses de Doutoramento e Dissertações de Mestrado apresentadas ao ISA, bem
como documentos da autoria de docentes e investigadores (www.repository.utl.pt)
Além do acervo, real e virtual, oferece ainda os seguintes SERVIÇOS:

* Cartão de Leitor
*cartão de Leitor

 Leitura de presença em acesso directo às estantes classificadas por assuntos
segundo o sistema AGRIS/FAO
 Empréstimo domiciliário (indispensável ter cartão de leitor)*
 Possibilidade de renovação de empréstimos por e-mail ou telefone e reservas de
documentos (infobisa@isa.utl.pt / 213653506)
 Auto-empréstimo
 Serviço de fotocópias em self-service (cartão recarregável)
 Fornecimento de documentos em fotocópia ou suporte digital
 Empréstimo Inter-bibliotecas nacional e internacional (Membro da AGLINET)
 Ajuda permanente online (Pergunte…)
 Catálogo online, através do Web site (www.isa.utl.pt/bisa)
 Serviço de apoio e orientação bibliográfica
 Assistência personalizada na pesquisa especializada
 Formação de utilizadores (a pedido)
 Newsletter

