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No início de mais um ano letivo, apresentamos os nossos votos de boas vindas e
colocamos à disposição os nossos recursos e serviços.
Biblioteca do Instituto Superior de Agronomia

Bases BISA
» Ceres
» Revistas
» Mapas

CAB Abstracts

BIBLIOTECA (BISA) – Recursos
A origem da BISA remonta a 1853, data do seu primeiro regulamento. Ao longo dos anos sempre procurou
acompanhar a evolução das ciências e tecnologias da documentação e informação disponíveis, tendo iniciado o
seu processo de informatização em 1987/88.
BHoje em dia oferece aos seus utilizadores:
BASES DE DADOS PRÓPRIAS
CERES - Com cerca de 112.000 registos bibliográficos, reflete o seu acervo composto por monografias, artigos e
outros documentos, nos mais variados suportes.

ISI web of knowledge

REVISTAS - Dá a conhecer as existências e estado das coleções de mais de 3.000 títulos de periódicos nacionais
e internacionais, alguns únicos no país.

Science Direct

MAPAS - Composta pelos registos bibliográficos de mais de 2.400 documentos cartográficos.

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

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

RCAAP
Repositório UTL

E-Books

BASES DE DADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - Relevantes na área das 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)
 EDS – Ebsco Discovery Service (Serviço de Pesquisa da ULisboa)
E –BOOKS
 Coleção recém iniciada, através da plataforma MYILIBRARY
 Coleção SPRINGER (via B-on)
RCAAP - Sendo parte da ULisboa, integra o Projeto do Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
(www.rcaap.pt), tendo depositados mais de 2.800 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, a BISA oferece ainda os seguintes SERVIÇOS:
 Leitura de presença em acesso direto 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.ulisboa.pt / 213653506)
 Serviço de fotocópias/digitalização em self-service (cartão de aluno - recarregável)
 Fornecimento de documentos em fotocópia ou suporte digital
 Empréstimo Inter-bibliotecas nacional e internacional (Membro da AGLINET)
 Catálogo online (OPAC) pesquisável através do Website (www.isa.ulisboa.pt/bisa)
 Manual do OPAC disponível online
 Newsletter
 Ajuda permanente online (Pergunte...)
 Serviço de apoio e orientação bibliográfica
 Assistência personalizada na pesquisa especializada
 Formação de utilizadores a pedido
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Nunes, T. - coord./Rodrigo, I./Oliveira, H./Barata, J.A. - José
Veríssimo de Almeida. Percursos de agronomia e política
portuguesa (1870-1912), ISAPress: Lisboa, 2017
Cota: B50-668 / B50-669

««««»»»»

««««»»»»
P
E
R
I
Ó
D
I
C
O
S

TOPOS - The International Review of Landscape Architecture and Urban Design Braemer, T. - The Al Gore rhythm, (100) 2017, p. 31-37
Cota: PP-P011-21

AGROTEC - Revista Técnico-Científica Agrícola - Mota, M./Paco,
T.A./Darouich, H. - Azeite e água: a mistura perfeita? Gestão da rega num
olival superintensivo (24) 2017, p. 62-64
Cota: PP-A01-110
JARDINS - (169), 2017
Cota: PP-F01-63
REVISTA DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS - 40 (3), 2017
Cota: PP-A01-41
««««»»»»

RCAAP – Repositório UL – ISA
Desde 2009 até Outubro 2017 foram depositados no RCAAP 2.828 documentos, de várias tipologias, das
quais 2.351 estão em Acesso Aberto.
No mesmo período, estes documentos tiveram os seguintes movimentos de consulta:



Downloads – 1780.332
Views – 756.895
««««»»»»

SEMANA DO OPEN ACCESS – 23-29 Outubro 2017
Open Access – objectivos:




Aumentar a acessibilidade, visibilidade e difusão dos resultados da actividade científica das
instituições.
Facilitar a gestão da informação sobre a produção científica nacional.
««««»»»»

EXPOSIÇÃO
No âmbito das comemorações do centenário do Edifício Principal, decorreu no dia 18 de Outubro, a
Tertúlia “O ISA e o seu património: a particularidade do ensino tropical”.
Para estar patente neste evento, a biblioteca organizou uma pequena exposição, através da qual se
pretendeu mostrar alguns documentos exemplificativos dos vários aspectos do ensino da Agronomia
Tropical no ISA.

