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Centamore, A. - Tasting wine and cheese. An insider's guide to mastering the 
principles of pairing, Quarry Books (1.ed.): Beverly, MA, 2015  
Cota: Q021-423 
 
 
 
 

 
Em 2018 a Semana Internacional do Acesso Aberto (Open Access Week) irá decorrer de 22 a 28 de 

outubro, enquadrando-se numa iniciativa internacional que tem como objetivo disseminar o Acesso Aberto 

ao conhecimento, promovida pela SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition). 

A nível internacional, os eventos que irão decorrer serão divulgados em www.openaccessweek.org. 

 

Acesso aberto, acesso livre ou open access são sinónimos. Significam a disponibilização livre e 

permanente, na internet, de cópias gratuitas de artigos de revistas científicas revistos por pares 

(peer-reviewed), comunicações em conferências, relatórios técnicos, dissertações, teses, artigos 

não revistos (preprints), livros, capítulos de livros e documentos de trabalho. 

Este movimento mundial partiu do reconhecimento pelas comunidades científicas de que o sistema de 

assinatura de revistas científicas que ainda hoje predomina limita o acesso e a divulgação dos resultados 

de investigação. Sobretudo nos países mais desfavorecidos, este sistema cria um verdadeiro obstáculo ao 

conhecimento e, consequentemente, ao desenvolvimento económico e social. 

O acesso aberto não se aplica a livros sobre os quais os autores pretendem obter receitas ou a textos-

não académicos como notícias, artigos de opinião ou obras de ficção. 

A publicação em acesso aberto permite que as instituições de ensino superior e investigação 

reassumam o controlo do sistema de comunicação de ciência, possibilita maximizar o impacto da 

investigação e o acesso aos seus resultados, aumentando a visibilidade da instituição e do investigador no 

contexto da comunidade científica e sociedade em geral. 

Os investigadores podem publicar em acesso aberto recorrendo a duas vias – a via dourada 

(publicação em revistas científicas de acesso aberto com revisão por pares) e a via verde (para além da 

publicação em revistas científicas tradicionais, podem publicar em simultâneo em repositórios 

institucionais ou temáticos). 

 
As revistas em acesso aberto têm normas de controlo de qualidade (revisão por pares) tão sérias e 

exigentes como as revistas tradicionais. Facultando o acesso livre, on-line e gratuito à produção 

científica, o conhecimento não fica acessível só às instituições e investigadores que podem 

suportar os custos de aquisição mas à sociedade em geral.                        

                                                                        
    http://www.acessolivre.pt/semana/                                                                                   

                                                                                                
 

http://search1.driver.research-infrastructures.eu/
http://search1.driver.research-infrastructures.eu/
http://search1.driver.research-infrastructures.eu/
http://search1.driver.research-infrastructures.eu/
http://search1.driver.research-infrastructures.eu/
http://sparceurope.org/
http://www.acessolivre.pt/www.openaccessweek.org
http://www.acessolivre.pt/semana/
https://www.acessolivre.pt/wp-content/uploads/2018/09/BANNER-FACEBOOK.jpg
http://projeto.rcaap.pt/
http://www.acessolivre.pt/2016/ciencia-aberta-logotipos
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Tomich, T.P./Brodt, S.B./Dahlgren, R.A./Scow, K.M. - The California nitrogen assessement. 
Challenges and solutions for people, agriculture, and the environment, University of California 
Press: Oakland, 2016 
Cota: P35-144 

 
Travis, A.S. - Nitrogen capture. The growth of an international industry 1900-1940, Springer: 
Cham, 2018 
Cota: F04-411 
 

Williams, C.G. - Conifer reproductive biology: Springer, Dordrecht, 2010 

Cota: F63-67 

 

Zhang, Q. - Automation in tree fruit production. Principles and practice: CABI, Oxford, 2018 

Cota: F011-949 

 

Periódicos 

Foram doados à biblioteca dois títulos importantes de periódicos que não constavam em 

nenhuma das bases em que temos acesso, passando a integrar no nosso acervo: 

 

 Plant Breeding Reviews (1983-2016) – PP-F30-6 

 Water Science and Technology (1999-2010) – PP-P10-6 

 

FÉRIAS – ALTERAÇÃO DE HORÁRIO  

De 6 a 14 Agosto 8.30h às 14.30h 

De 16 a 31 de Agosto  -  ENCERRADA 

 

 As obras requisitadas para consulta domiciliária com data de devolução até 14 de 

Agosto (inclusive) deverão ser devolvidas/renovadas até esta data. A renovação pode 

ser feita se estiver dentro do prazo (e-mail/tel.) infobisa@isa.ulisboa.pt – 213653506/7 

 As obras com data de devolução posterior deverão ser devolvidas até 9 de Setembro 

 

LEMBRAMOS QUE: 

 

 As pesquisas nas bases de dados com acesso ao texto integral (B-on, ScienceDirect, 

Proquest, CAB, etc.) podem continuar a ser feitas a partir de qualquer computador 

dentro do ISA, através da página da BISA www.isa.ulisboa.pt/bisa 

 

 O REPOSITÓRIO DA UTL e RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de 

Portugal) dão acesso ao texto integral de centenas de documentos, entre os quais as 

Dissertações de Mestrado e Teses de Doutoramento do ISA (e outras Faculdades), a 

partir de qualquer computador, em qualquer ponto do país. 

 Repositório da UTL – www.repository.utl.pt 

 RCAAP – www.rcaap.pt 

 

 

BOAS FÉRIas 

 

 
Integrado na antiga UTL, o ISA aderiu ao projecto RCAAP desde 2008, tendo depositado as 

seguintes tipologias de documentos: 

ISA – RCAAP 

 Teses de Doutoramento                                                        199 

 Dissertações de Mestrado                                                   1436 

 Dissertações inaugurais manuscritas    (1858-1898)         107 

 Artigos de Revistas                                                                  947 

 Comunicações em Conferências                                           231 

 Livros / Capítulos de Livros                                                      56 

 Posters e Apresentações                                                          90 

 Relatórios Técnicos ou Científicos                                          47 

 Outros documentos                                                                  78 
                                                                                                   TOTAL   3191  Documentos 
 
Dos cerca de 3.190 documentos depositados, 2.698 estão em Acesso Aberto, o que corresponde a 
84,55%. 
Os restantes documentos (493) encontram-se com o acesso ao texto integral embargado por 
exigência dos respectivos autores, durante um determinado período. 
 
Os documentos depositados registaram os seguintes movimentos desde 2009: 
        

 Downloads                 1.959.471 

 Consultas                       804.477 
 

A BISA ESTÁ À DISPOSIÇÃO PARA FAZER O DEPÓSITO DOS DOCUMENTOS QUE ENTENDEREM ENVIAR-NOS. 

                             
=================================================================== 

 
No início de mais um ano lectivo, a Biblioteca dá as boas vindas aos novos alunos  

e coloca o seu acervo e serviços à disposição 
 
- Bases de dados próprias – memorizam todo o acervo bibliográfico incluindo: 
 

 67.500 Títulos de monografias 

 33.000 Artigos de periódicos 

 13.000 Capítulos de monografias 

 2.500 Títulos de material cartográfico 
 3.400 Títulos de periódicos 

 
- Acesso a bases de dados nacionais e internacionais e outros recursos informativos online. 
 

Além do acervo, real e virtual, a BISA oferece ainda os seguintes SERVIÇOS 

 Leitura de presença em acesso directo às estantes classificadas por assuntos segundo o 
sistema AGRIS/FAO (Áreas Temáticas) 

 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 / 213653506/7) 

 Serviço de fotocópias/digitalização em self-service (cartão de aluno - recarregável) 

 Empréstimo Inter-bibliotecas nacional e internacional (Membro da AGLINET) 

 Catálogo online (OPAC) através do Website (www.isa.ulisboa.pt/bisa) 

 Manual do OPAC disponível online 

 Ponto de informação do INE 

 Newsletter informativa  

 Ajuda permanente online (Pergunte...) 

 Serviço de apoio e orientação da biblioteca e os seus recursos 

 Serviço de assistência personalizada na pesquisa especializada 

 Formação de utilizadores sobre os diversos recursos (a pedido) 
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