
EQUIPA DA BIBLIOTECA

Recuperar, organizar e disponibilizar

informação digital na Biblioteca do IST:

uma realidade em movimento



A transformação da sociedade, a mudança de paradigmas sociais e educacionais

e passagem da cultura impressa para a cultura digital impôs aos serviços da

Biblioteca a aquisição de novas competências na conceção e disponibilização de

conteúdos digitais

Em contexto universitário a constituição de uma biblioteca digital deverá satisfazer

a comunidade académica pela qualidade dos conteúdos e do fácil acesso e

deverá ser capaz de garantir a preservação dos documentos

CONTEXTO



A constituição de uma Biblioteca Digital é uma realidade em curso e é um dos

objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento da Biblioteca do Técnico

Recuperar, organizar e disponibilizar o acesso à informação digital

CONTEXTO



1. Consolidar uma coleção digital com informação atual, fiável e

pertinente

2. Potenciar a divulgação da produção científica do IST que não

entra nos circuitos comerciais

3. Divulgar e tornar acessível o património documental antigo do

IST

Uma Estratégia…três linhas de ação



1. Projeto Gestão de Recursos Digitais

2. Projeto Gestão de Recursos Digitais Gratuitos 

3. Projeto Dissertações do IST 

4. Projeto Digitalização de Teses e Dissertações do IST 

5. Projeto – Acesso ao Património Antigo Bibliográfico e Documental do IST 



1. Projeto Gestão de Recursos Digitais 

• 21776 títulos de periódicos e algumas coleções de ebooks da Springer

• Negociação e parcerias com as escolas da Universidade de Lisboa

• Objetivo : gerir as plataformas eletrónicas e bases de dados e disponibilizar o

acesso dos conteúdos

Organização destas coleções digitais em sistemas agregadores que facilitem a

pesquisa e o acesso, rentabilizando o tempo do utilizador

http://asmedigitalcollection.asme.org/
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/






2. Projeto Biblioteca Digital Gratuita

• Existência de recursos grátis e com conteúdos informacionais fidedignos

• Criação de um separador organizado por diversas tipologias de fontes de

informação

• Objetivo: Selecionar, facilitar e orientar os utilizadores na pesquisa

http://www.rcaap.pt/
http://www.scielo.org/php/index.php


Revistas em acesso livre

Portais de teses

Repositórios



3. Projeto Dissertações defendidas no IST 

• Coleção composta por mais de 17000 títulos em formato impresso e digital

• Separador na Página Web da Biblioteca com acesso direto

• Em 2020 registaram-se cerca de 10000 acessos

Objetivo:

Facilitar e orientar os utilizadores na pesquisa





4. Projeto de Digitalização de teses e dissertações defendidas no IST

Objetivo: aumentar o número de dissertações disponíveis em acesso aberto

• Em 2017 iniciou-se o projeto de digitalização

• Até final de 2019, foram digitalizados 4500 trabalhos académicos

Próxima etapa: solicitar aos autores autorização para disponibilizar o acesso

ao texto integral



• Definir políticas institucionais de preservação e conservação de

património bibliográfico

• Elaborar um documento, The best practice guidelines for digital collections

que defina os procedimentos de seleção de coleções, sua digitalização

e divulgação

• Garantir a qualidade da digitalização e da preservação

5. Projeto – Disponibilizar o Património Antigo Bibliográfico e Documental 

do IST 



Revista Técnica 15 números entre 1915-1918

498 números entre 1925-1998 
Publicada pela AEIST



Professores do IST

Sebentas e artigos de Professores antigos do IST

1ª fase: seleção e digitalização de documentos

2ª fase: divulgar o acesso integral via Catálogo da

Biblioteca e do Repositório institucional



“O futuro das bibliotecas é ainda incerto, mas aponta em algumas

direções, e é definitivamente digital, com acesso universal, porém não

gratuito, inclusivo, social, vivo e em constante evolução, uma evolução

muito mais rápida e dinâmica do que a observada no século XX”.

Jesus, D.L .& Cunha, M. B. (2019) A biblioteca do futuro: um olhar em direção ao presente, Informação & Informação, v. 24, nº3, (311-334)



Muito obrigada!

Equipa da Biblioteca


