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E-Books  

 

Boletim Informativo da BISA                        Nº 11 - Julho 2013 

Serrão, A.V. - coord.- Filosofia e arquitectura da paisagem. 
Intervenções, UL - CF: Lisboa, 2013   
Cota: P011-1248/P011-1249 

 

Santos, J.L./Carmo, I./Graça, P./Ribeiro, I. – (org.)- O futuro da alimentação: ambiente, saúde 
e economia, Fundação Calouste Gulenkian: Lisboa, 2013   
Cota: E10-592 
 

Carranca, C./Madeira, M./Torres, M.O.. – N2 fixation, by two lupine 
species under different soil management systems. Transfer of fixed N2 
from legume to intercropped eucalyptus. A fixação do N2 por duas 
espécies de tremoceiro em diferentes sistemas de gestão do solo. 
Transferência do N2 fixado pela tremocilha para o eucalipto em 
consolidação 
Revista de Ciências Agrárias,Vol.36 (1), 2013, p. 71-84  
Cota: PP-A01-41 
 
Lourenço, M.E.V./Januário, M.I.N./Massa, V.M.L. – Avaliação do 
potencial de variedades de sorgo sacarino e forrageiro para a 
produção do bioetanol. Bioethanol production potencial of sweet and 
forage sorghum varieties 
Revista de Ciências Agrárias,Vol.36 (1), 2013, p. 96-103  
Cota: PP-A01-41 
 

Santos, M. - coord.- Biodiversidade na cidade de Lisboa: uma estratégia para 2020. 
Documento técnico, CML: Lisboa, 2012   
Cota: P01-944 

 

http://search1.driver.research-infrastructures.eu/
http://search1.driver.research-infrastructures.eu/
http://search1.driver.research-infrastructures.eu/
http://search1.driver.research-infrastructures.eu/


 

cDs  

III Colóquio Nacional de produção de pequenos frutos, Actas Portuguesas de Horticultura, (18), 2011 
Cota: CD-378 
 

IV Colóquio Nacional de produção de pequenos frutos, Actas Portuguesas de Horticultura, (20), 2012 
Cota: CD-379 
 

VI Simpósio Nacional de Olivicultura, Actas Portuguesas de Horticultura, (21), 2012  
Cota: CD-380 

 

Repositório 

A comunidade ISA já conta com mais de 1500 documentos no Repositório. 

Já se encontram disponíveis online no Repositório da UTL (www.repository.utl.pt), 28 (de 37) 

Dissertações de Mestrado referentes ao ano 2013. 

FUSÃO UL / UTL 

Na sequência da fusão entre a Universidade de Lisboa e a Universidade Técnica de Lisboa, os 

bibliotecários das duas Universidades sentiram necessidade de promover o conhecimento mútuo 

sobre a realidade das bibliotecas de ambas as Universidades e de perspectivar formas de cooperação 

futuras, realizando um levantamento sobre o “estado da arte” do conjunto das bibliotecas da nova 

Universidade de Lisboa. 

Como resultado desse levantamento, apuraram-se, entre outros, os seguintes dados: 

UL / UTL 

 21 Bibliotecas 

 35.000 m2 de espaços dedicados a bibliotecas 

 3.350 Lugares disponíveis  

 481 Postos de consulta informatizados 

 206 Colaboradores, dos quais 106 tecnicamente qualificados em Ciências Documentais 

 Mais de 1.680.000 registos bibliográficos informatizados 

 Mais de 934.000 livros 

 Mais de 56.500 títulos de periódicos  

Repositório:  

 Mais de 42.000 documentos de diferentes tipologias (o IST não integra o RCAAP) 

Leitores: 

 Alunos –             ca 90.200 

 Docentes            ca   4.400 

 Externos             ca   4.100 

 Investigadores  ca    3.800 
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Numa altura em que a afirmação das instituições de Ensino Superior passa pela garantia da 

qualidade do ensino e investigação, mas também dos recursos e espaços de aprendizagem, 

entendemos que as bibliotecas académicas deverão posicionar-se na linha da frente da inovação 

em termos da oferta informativa, de recursos e serviços. 

Neste sentido, consideramos fundamental afirmar alguns pressupostos que permitam às 

Bibliotecas abraçar este desafio de mudança: 

 Maximizar a capacidade estratégica da rede de bibliotecas, enquanto serviço integrado 

disponível a toda a comunidade escolar 

 Harmonizar processos e formas de gestão, potenciando a cooperação e organização da rede 

 Facultar o acesso integrado a serviços e colecções, exponenciando a divulgação da 

informação  

 Fomentar uma cultura de inovação na gestão e operacionalização das rotinas 

biblioteconómicas  

 Garantir a autonomia de cada biblioteca, no âmbito das políticas definidas em cada unidade 

orgânica 

         AVIso 

Alteração do horário – Férias de Verão 

                                                   - Até 2 de Agosto – Horário normal – 9-20h 

                                                   - 5 – 9 de Agosto – Horário 9-17h 

                                                   - 12 – 30 de Agosto – ENCERRADA 

ATENÇÃO - Requisitar obras para consulta nas férias pode ser feito até 9 de Agosto.  

- Obras com data de devolução até 9 de Agosto (inclusivé) devem ser devolvidas (ou 

renovadas) até esta data. 

- Obras com data de devolução posterior a 9 de Agosto, a devolução transita 

automaticamente para a 1ª semana de Setembro. 

 
 

 

 


