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MONOGRAFIAS

Bases BISA
» Ceres
» Revistas
» Mapas

B

CAB Abstracts

Sousa, I. - ed./Raymundo, A. - ed./Prista, C. - ed./Alves, V. - ed. Encontro de química dos alimentos. Composição química, estrutura e
funcionalidade: a ponte entre alimentos novos e tradicionais - Meeting
on food chemistry. Bridging traditional and novel foods: composition,
structure and functionality, SPQ, Lisboa, 2014
Cota: Q04-1312

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)

Besse, P. Molecular plant taxonomy. Methods and protocols, Methods in Molecular Biology
(1115), Human Press: New Jersey, 2014
Cota: F30-601
Dhanasekarean, D./Thajuddin, N./ Panneerselvam, A. Fungicides for plant and
animal diseases, InTech, Rijeka, 2011
Cota: H20-467
Kamas, J./Stein, L.- Texas peach handbook, Texas University, Texas, 2011
Cota: F011-886
Layne, D.R./Bassi,D. The peach. Botany, production and uses, Cabi, Wallingford, 2008
Cota: F011-887
Plaza Escudero, L. Dicionario visual de arquitectura, Quimera, Lisboa, 2014
Cota: SR-224

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

Sutton, M.A. - ed./Mason, K..E. - ed./Sheppard, L.J. - ed./Sverdrup, H. - ed./Haeuber, R. ed.. Nitrogen deposition, critical loads and biodiversity. Proceedings, Human Health
Handbooks, 6. Springer, Dordrecht, 2014
Cota: T01-266

PERIÓDICOS

TOPOS. THE INTERNATIONAL REVIEW OF LANDSCAPE ARCHITECTURE AND
URBAN DESIGN
(www.toposmagazine.com)

Trial Springer protocols
Está disponível até 6 de Dezembro o Trial Springer Protocols
Esta base de dados é um recurso concebido especialmente para Laboratórios e Centros de
Investigação, contendo cerca de 36.000 Protocolos Laboratoriais de 15 áreas de
estudo/investigação (microbiologia, neurociência, biotecnologia, biologia celular, genética, etc.)

A maior base de dados de métodos experimentais para as Ciências da Vida.
Oferece informação pormenorizada sobre as técnicas e procedimentos necessários para repetir
experiências laboratoriais.
 MAIS DE 36.000 PROTOCOLOS.
 BASEADOS NA REPUTADA SÉRIE DE PROTOCOLOS ‘METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY’.
 SÓ INCLUI PROTOCOLOS JÁ TESTADOS E DE FONTES FIDEDIGNAS.







Mais de 2.000 novos protocols acrescentados todos os anos.
Organizados em 15 áreas de investigação.
Sem DRM (Digital Rights Management). Não há nenhum tipo de restricção em termos de
consulta online, impressão ou descarga dos protocolos.
Integrável no catálogo da sua biblioteca através de registos MARC 21.
Estatísticas COUNTER.
Disponível em 2 formatos: assinatura anual ou compra.

Outros– a mesma plataforma já usada para
Acesso: através da SpringerLink – www.springerlink.com
consultar as revistas e e-books da Springer disponibilizados pela B-On.
Áreas de estudo e investigação cobertas pela Springer Protocols:

B-ON

A Biblioteca do Conhecimento Online (B-on) celebra este ano o seu 10º aniversário.
Os primeiros passos da B.on, remontam a 2001 com o acesso às bases de dados da Web of Knowledge.
Desde então, muitos têm sido os conteúdos, serviços e projectos disponibilizados à comunidade
académica e cientifica nacional.
Desde 2004 que a B-on tem vindo a crescer de forma consistente e sustentável. Em 2013 o número de
visitas ao portal B-on ascendeu às 650 mil e no mesmo ano foram efectuadas mais de 3.7 milhões de
pesquisas e superados os 9 milhões de downloads.
No âmbito das comemorações do 10º aniversário da B-on serão realizadas várias iniciativas das quais se
destacam a criação do site comemorativo:
http://10anos.b-on.pt
e a realização do Dia da B-on a 23 de Outubro de 2014

Open access

Open Access

Semana do Open Access ( 20-26 Outubro)
A 8ª edição da Semana Internacional do Movimento Open Access este ano tem como tema
“Generation Open”:
“ The theme will highlight the importance of students and early career researchers as advocates
for change in the short-term, through institutional and governmental policy, and as the future of
the Academy upon whom the ultimate success of the Open Access movement depends”
Em Portugal, as instituições participantes no projecto RCAAP, nomeadamente universidades,
institutos politécnicos e centros de investigação, associaram-se à celebração mundial da
Semana Open Access com várias iniciativas.
http://www.acessolivre.pt/semana/
A participação do ISA no Projecto RCAAP cifra-se no depósito de cerca de 1.900 documentos.
Congratulamo-nos por, das últimas 15 Teses de Doutoramento de 2014 que recebemos para
depósito no Repositório, 12 dos respectivos autores terem optado pelo “Open Access”

