
A Biblioteca Informa:  
conteúdos relevantes  

mais perto dos utilizadores 



partilha e disseminação de recursos, 

coleções e serviços das 

bibliotecas da UA 

 

um meio de contacto das 

Bibliotecas com a comunidade.  



1ª fase 2006 – 2010 

impresso 
distribuído pelas salas de leitura  das 

bibliotecas 

formato pdf 
no site das Bibliotecas da UA 





Secções… 
ajudas e guias na pesquisa de informação 

em curso na biblioteca 

espaço b-on 

 lá fora 

cantinho da Europa 

... 



em 2010…  
decidimos apostar  

e mudar 



“information is now as 

infinite as the universe, 

but finding the answers 

needed is harder than 

ever.” 
 
HEAD, Alison; EISENBERG, Michael - Finding context: What Today’s 

College Students Say about Conducting Research in the Digital 

Age. Washington: The Information School - University of 

Washington, 2009.  

 



queremos constituir uma comunidade  

de utilizadores autónomos e competentes  

no uso e gestão das fontes de informação  

e nas estratégias  

de descoberta da informação  

COMO? 
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através de uma estratégia de 
adequação de conteúdos e serviços 

aos vários públicos em função de 
necessidades específicas  



Maior aposta nos conteúdos:  
as fontes de informação  

as novas formas de comunicação da ciência 

de gestão do conhecimento  

bom uso da informação 
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redundância 
disponível em vários pontos  

de acesso na Web social  

potenciando a consulta  

por parte dos utilizadores  

e a sua visibilidade  

junto de outros públicos.  

ISSUU 





a partir de 2012 
 

  http://blogs.ua.pt/bibliotecainforma/ 





maior flexibilidade na 

edição de conteúdos  
poupança de recursos 

 



mais perto dos utilizadores 

(instalação de plugins fundamentais) 

 

 

 

 

“WordPress Mobile Pack”   

para leitura em formato móvel 

 



 

 

criação automática 

da Newsletter 

 



física artigos científicos biologia bases de dados 

coleções open access tecnologia 
informática livros literacia informacional mendeley 

contabilidade e finanças 

endnote especial investigadores 
referências bibliográficas ciências da 
saúde serviços línguas e culturas 
repositório livros eletrónicos educação 
informação de patentes especial alunos 
do 1º ciclo quebrar barreiras com as tic… 



Créditos das imagens: 

2, 6, 9, 11,  via http://www.sxc.hu/ 

15 via http://www.morguefile.com/archive 

20 via http://compfight.com/ 

obrigada! 
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