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Destaques
Eleições dos Corpos Nacionais da BAD
Como já foi divulgado, terá lugar no próximo dia 12
de Janeiro de 2011 o acto de eleição dos Órgãos
Nacionais da BAD para o triénio de 2011-2013.
A estas eleições apresentou-se uma lista única
candidata, figurando como presidente do Conselho
Directivo Nacional Maria Paula Sérgio Alves Santos,
que vem desempenhando funções de Chefe de Divisão
de Bibliotecas e Museus da Câmara Municipal de Beja.
A lista tem a composição seguinte:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente
Eloy António Santos Cordeiro Rodrigues (Universidade
do Minho)
Vice-Presidente
Pedro Manuel Pereira Penteado (Direcção-Geral de
Arquivos)
Secretário
José António Calixto Marques Oliveira (Biblioteca
Pública de Évora)

Secretário
Paulo Jorge dos Santos Barata (Inspecção-Geral de
Educação)

CONSELHO DIRECTIVO NACIONAL
Presidente
Maria Paula Sérgio Alves Santos (Biblioteca Municipal
de Beja)
Vice-Presidente
Maria José Sabino Moura (Associada honorária)
Secretária
Maria Dulce Rosário Correia (Instituto Politécnico de
Leiria)
Secretário
Pedro Miguel de Oliveira Bento Príncipe (Universidade
do Minho)
Vogal do Sector da Formação
Isabel Carmo M. G. De Sousa Andrade (Escola
Nacional de Saúde Pública)
Vogal do Sector Editorial
Henrique Manuel Barreto Nunes (Associado honorário)
Tesoureiro
Bruno Duarte Mendes Eiras (Bibliotecas Municipais de
Oeiras)
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CONSELHO FISCAL NACIONAL
Presidente
Ana Paula Récio Gonçalves Gordo (Biblioteca de Arte
– Fundação Calouste Gulbenkian)
Vogal
Maria Natércia Vieira V. Coimbra (Centro de
Documentação 25 de Abril)
Vogal
Francisco Jorge S. Batista Silveira (Biblioteca Pública
e Arquivo Regional de Ponta Delgada)
Para mais informações, designadamente o Plano de
Acção, notas biográficas e lista de proponentes,
consulta a página da BAD, em www.apbad.pt.
O acto eleitoral terá lugar no dia 12 de Janeiro, em
Assembleia Geral convocada para as 15.00 horas
(segunda convocação às 16.00 horas), na sede da
BAD, Rua Morais Soares, n.º43 C, 1.º Dto. e Fte.

Licenciada em História e Mestre em História Moderna
pela Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, Ana Lúcia Terra fez na mesma Universidade
o curso de Especialização em Ciências Documentais –
Opção de Arquivo e Opção Documentação e
Biblioteca.
Desde Outubro de 2002 é assistente na Licenciatura
em Ciências e Tecnologias da Documentação e
Informação da Escola Superior de Estudos Industriais
e de Gestão do Instituto Politécnico do Porto.
Em Julho de 2009 concluiu o Doutoramento em
Ciências Documentais, também na Universidade de
Coimbra.
Apresentou comunicações na área da Ciência da
Informação em Portugal, Espanha, Finlândia,
Bulgária, França e Brasil.
As actas da reunião de júri estarão brevemente
disponíveis do sítio Web da Associação.

Prémio Raul Proença, edição 2009

Plano de Formação 2011

O júri do Prémio Raul Proença, constituído, na edição
de 2009, por António José de Pina Falcão (na
condição de presidente da BAD), Célia Heitor (em
representação da Direcção-Geral do Livro e das
Bibliotecas), Alexandra Lourenço (DGARQ), José
António Calixto (Biblioteca Pública de Évora) e João
Carlos de Oliveira (na condição de vogal do Sector
Editorial da BAD), já deliberou em relação ao trabalho
vencedor deste ano.

Já se encontra disponível no sítio Web da BAD o Plano
de Formação relativo ao 1.º semestre de 2011.

O Prémio distinguiu o trabalho POLÍTICAS,
MEDIADORES E UTILIZADORES DE INFORMAÇÃO
EUROPEIA: ABORDAGEM DIACRÓNICA E
COMPARATIVA, da autoria de Ana Lúcia Silva Terra.

À semelhança no ano passado, a oferta formativa
desenvolve-se em 9 áreas temáticas:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Gestão Documental
Gestão e Estratégia
Leitura e Literacias
Marketing, Comunicação e Imagem
Organização e Recuperação da Informação
Preservação e Restauro
Programação Cultural
Qualidade e Inovação
Tecnologias de Informação.

Relativamente ao Plano de Formação de 2010, não se
procedeu a alteração nos preços de inscrição.
O Plano pode ser consultado em
http://www.apbad.pt/Formacao/Continua/formacao_c
alend.htm. Esperamos que o leque de acções
disponibilizado contribua para o desenvolvimento de
competências dos profissionais de Biblioteca, Arquivo
e Documentação.

Projecto de Lei para a criação da Rede
Nacional de Bibliotecas Públicas
O Bloco de Esquerda entregou no início de Dezembro
na Assembleia da República um Projecto de Lei para a
Criação da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Este
diploma será debatido em plenário da Assembleia da
República no próximo dia 14 de Janeiro.
Com este projecto, o Bloco procura abrir as portas
para a tão desejada legislação sobre Bibliotecas. Não
respondendo a todas as necessidades, o presente
Projecto é assumido por esta força partidária como
medida urgente e reactiva ao anúncio de extinção da
Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas.
Caso seja aprovado na generalidade, passar-se-á ao
debate em sede de especialidade.
O teor do projecto pode ser consultado no portal do
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, em
http://www.beparlamento.net/cria-rede-nacional-de-bibliotecas-p%C3%BAblicas
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Notícias
Acordo Ortográfico
Apesar de o Acordo Ortográfico já se encontrar em
vigor em Portugal desde 13 de Maio de 2009, e
apesar de um número crescente de órgãos de
comunicação social ter vindo já a contribuir para a
familiarização da população com as novas regras
ortográficas, o Governo pretende intensificar durante
o próximo ano as iniciativas de informação e de
sensibilização dos funcionários públicos e dos
cidadãos em geral, de modo a assegurar um
esclarecimento adequado sobre as implicações do
novo Acordo Ortográfico.
Já no decurso do presente mês de Dezembro, o
Governo aprovou uma resolução que contribui para
esclarecer alguns aspectos relacionados com a
aplicação do Acordo Ortográfico de Língua
Portuguesa, a saber:
- aplicação ao sistema educativo no ano lectivo de
2011/2012;
- aplicação ao Governo e a todos os serviços,
organismos e entidades na dependência do Governo,
a partir de 1 de Janeiro de 2012;
- adopção do Vocabulário Ortográfico do Português
(VOP), produzido em conformidade com o Acordo
Ortográfico, e o conversor Lince como ferramenta de
conversão ortográfica de texto para a nova grafia.
Estes instrumentos – VOP e Lince – estão disponíveis
e acessíveis de forma gratuita no sítio Web
www.portaldalinguaportuguesa.org e nos sítios da
Internet de todos os ministérios.
Fonte: http://bloguedacultura.blogspot.com/

Tendo em consideração o número crescente de
pedidos recebidos diariamente (mais de 100), a
necessidade de controlar eficazmente a atribuição do
número de registo de depósito legal, e o depósito, na
Biblioteca Nacional de Portugal, de todas as obras
impressas ou publicadas em qualquer ponto do País, e
as vantagens da automatização de processos, por
forma a responder eficiente e eficazmente aos
pedidos, a Biblioteca Nacional de Portugal (BNP)
procedeu à reestruturação do serviço de depósito
legal e consequente alteração dos procedimentos de
pedido de número de registo de depósito legal (DL).
Assim, desde 10 de Dezembro, a BNP proporciona,
através do seu sítio Web, o preenchimento e envio dos
pedidos de atribuição de nº de DL pelas tipografias.
Para recorrer a estes serviços, os utilizadores deverão
registar-se através do preenchimento de um
formulário para registo como entidade utilizadora.
Será disponibilizado um formulário simples, com
campos de preenchimento obrigatório sinalizados a
vermelho, para pedido de nº de DL.
Num prazo máximo de cinco dias úteis após a
recepção do formulário, a BNP enviará ao requerente,
por correio electrónico, o(s) número(s) de DL
solicitados.
Para aceder ao serviço de atribuição de número de DL
cada tipografia deverá introduzir, para efeitos de
identificação, o seu login e a senha (password), que
lhe serão atribuídos e enviados automaticamente pelo
sistema.
Todos os pedidos de atribuição de número de registo
de DL passam, assim, a ser feitos exclusivamente
através do sítio Web da BNP, no endereço
http://deplegal.bnportugal.pt e/ou através do sitio
Web da BNP http://www.bnportugal.pt/ seleccionando
seguidamente, o Menu “Depósito Legal” (na barra
inferior).
Na mesma página encontrará um tutorial para o
funcionamento no novo sistema.
Fonte: www.bnportugal.pt

Ficheiro Nacional de Autoridades
A DGARQ deu início ao processo de desenvolvimento
do Ficheiro Nacional de Autoridades Arquivísticas
(FNAA). Este sistema será uma funcionalidade da
Rede Portuguesa de Arquivos (RPA) e permitirá ao
utilizador novas formas, mais abrangentes e eficazes,
de pesquisa de informação. Pretende-se também
oferecer outros serviços a utilizadores institucionais.
O FNAA irá integrar a capacidade de criar, gerir e
permitir o acesso a registos de autoridade relativos a
produtores de documentação – activos e extintos – ,
registos de entidades detentoras, de entidades
aderentes, de funções, e de registos patrimoniais de
classificação. Em todos estes casos serão seguidas as
normas internacionais e nacionais de descrição em
vigor. Para acompanhar o desenvolvimento vá a
http://dgarq.gov.pt/servicos/fnaa/
Fonte: www.dgarq.gov.pt

Novo sistema de atribuição de Depósito
Legal
De acordo com a legislação em vigor referente ao
Depósito Legal, o número de registo de depósito legal
(Nº DL) deve ser atribuído a “monografias e
periódicos”, conforme o art. 13º, do Decreto-Lei
74/82, de 3 de Março (disponível em
http://www.bnportugal.pt).

Winking Books

Depois do fenómeno Bookcrossing, o Winking Books
surge como nova comunidade de partilha de livros,
tendo como plataforma o sítio Web criado para o
efeito, em www.winkingbooks.com.
Após um simples registo, os utilizadores podem
publicar a sua lista pessoal de livros a disponibilizar,
cumprindo desta forma eventuais solicitações de
outros utilizadores; por outro lado, podem pesquisar
e encontrar os livros que pretendem para si.
Conforme se lê no texto de apresentação do projecto,
“O nome (...) sugere a ideia dos livros “adormecidos”
na estante a piscarem o olho ao seu dono para que
este os faça circular, lhes dê vida, lhes retire o pó que
os envolve nas prateleiras, e os envie a quem ainda
não os leu.”
Os livros são trocados por pontos, que podem ser
trocados por livros, em mais este projecto de
incentivo à leitura, onde as preocupações ambientais
foram outro aspecto tido em atenção.
Fonte: www.winkingbooks.com
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Leituras

Metacrawler, Ixquick o Dogpile; a busca em bases de
dados; e a sindicância de conteúdos.
No capítulo 3, os autores fazem referência aos livros e
e-books. Detalham algumas bases de dados úteis
para identificá-los, como a do ISBN do Ministério da
Cultura, o Global Books in Print ou os catálogos das
bibliotecas nacionais, e inclusivé para a localização de
traduções de livros mediante o Index Translationum.
Para a localização de documentos, recolhem vários
catálogos colectivos, tanto nacionais como
internacionais. Por último, tratam dos livros
electrónicos, do seu potencial, formatos e dispositivos
que permitem a sua leitura, assim como das
bibliotecas digitales para consultá-los sem
necessidade de os comprar, como Netlibrary, Questia,
Ebrary, o Proyecto Gutenberg, a Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes ou a Biblioteca Digital Hispánica,
entre outras.
O capítulo 4 centra-se na localização de revistas
científicas através da International Web of Knowledge
e na importância do livre aceso, como alternativa
válida aos sistemas convencionais de edição científica.
Analizam sistemas como o SPARC, o PLoS, o PubMed
Central, o BioMed Central, o DOAJ, o ReviCien ou o
Projecto SciELO.
Os índices de citações são o tema do capítulo 5. Os
autores oferecem uma visão panorâmica dos
analisadores de citações e das funcionalidades do ISI
Web of Knowledge, SCOPUS, IN-RECS e Google
académico.

Anabel Galán-Mañas, do Departamento de Traducción
e Interprertación da Universitat Autònoma de
Barcelona, faz-nos a apresentação de uma obra
recentemente publicada em Espanha: Cordón García,
José A. ; Alonso Arévalo, J. et al. - Las nuevas fuentes
de información. Información y búsqueda documental
en el contexto de la web 2.0. Ediciones Pirámide:
Madrid, 2010. 398 pp.
Este livro consiste num compêndio de recursos de
informação electrónicos, em especial da web 2.0, que
se destacam pelo seu carácter social e partilhado. Os
recursos não se apresentam de forma expositiva,
mostrando pelo contrário uma análise descritiva de
cada um, explicando-se em que contexto se
recomenda o seu uso e como se utiliza.
Trata-se de um livro dirigido a: 1) investigadores em
geral; 2) documentalistas e todos os profissionais que
tenham que documentar-se para o exercício da sua
profissão, como tradutores, bibliotecários, etc.; 3)
estudantes e professores de qualquer âmbito; e 4)
todas as pessoas que estejam interessadas no
potencial das ferramentas da web 2.0.
O objetivo da obra é proporcionar a investigadores,
profissionais e estudantes uma visão geral das fontes
e ferramentas documentais para o desenvolvimento
do seu trabalho profissional, docente e académico.
A obra estrutura-se em dezasseis capítulos. No
primeiro, os autores apresentam uma introdução ao
processo de recompilação da informação e incidem na
importância da visibilidade dos trabalhos dos
investigadores para que tenham projecção, seja em
revistas de impacto, blogs ou sistemas de aceso
aberto, para além dos sistemas de citações e
procedimentos de busca.
No capítulo 2, afirma-se que a busca de informação é
necessária em qualquer investigação e processo de
documentação embora, antes de iniciá-la, haja que
reflectir sobre os critérios que se utilizarão para a
obtenção de resultados. Entre as ferramentas de
busca, os autores apresentam directórios, como Bubl
link, Google ou Dmoz; meta-buscadores, como

No capítulo 6, os autores centram-se nos sistemas de
análise, identificação, localização e aceso a teses
doutorais e actas de congressos, para além de
enumerarem as principais vantagens do arquivo
digital aberto. Analisam-se bases de dasos de teses
doutorais como o TESEO, o catálogo da Biblioteca
Miguel de Cervantes e TDR, assim como os portais
Dialnet, DART-Europe E-Theses, Networked Digital
Library of Theses and Dissertations e Cibertesis.
Também se analisam bases de dados de informação
sobre congressos, jornadas e reuniões científicas
(DISEVEN, International Congress Calendar Online),
assim como os documentos nos quais se publicam as
comunicações (Conference Proceedings Citation
Index-Science).
O capítulo 7 articula-se em torno do acesso aberto e
dos repositórios de literatura científica em linha; como
“auto-arquivar” documentos, para facilitar o seu
acesso livre e gratuito na Internet. Para além dos
repositórios, analisam-se os recolectores de recursos
digitais, que permitem aceder aos documentos em
texto completo contidos em bibliotecas digitais ou em
repositórios que cumpram o protocolo Open Archives
Initiative-Protocol for Metadata Harvesting, como por
exemplo DRIVER, E-ciencia, Google Académico,
Hispana Recolector de Recursos Digitales, OAIster,
OpenDOAR, Recolecta, Scientific Commons, Scirus,
SDL Search Digital.
O capítulo 8 trata três tipos de fontes de informação
terminológicas: dicionários – enumerando alguns
directórios (Jamillan, Lexicool e Glosarium), tesauros
em linha e bancos terminológicos. Analisam-se ainda
os corpora da Real Academia Española.
As enciclopédias e, em concreto, Wikipedia, são o fio
condutor do capítulo 9. Destaca-se a forma como que
se organiza o conhecimento e o acesso ao mesmo de
maneira alfabética, sistemática ou até cronológica.
No capítulo 10 apresentam-se os directórios. O
Directório de Bibliotecas inclui bibliotecas de Espanha,
América Latina e do resto do mundo. No que diz
respeito aos directórios temáticos, os autores incluem
comentários sobre o World of Learning, BrainTrack,
RedIris e uma série de directórios de empresas.
No capítulo 11, os autores expõem os princípios da
web 2.0 e analisam as seguintes ferramentas e
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serviços da web 2.0: o blog, o microblog, a wiki, a
personalização mediante a agregação de canais RSS e
widgets, os objetos digitais partilhados (Flickr,
YouTube, SlideShare, etc.), os marcadores sociais, as
aplicações documentais (Google Docs, Issue, Scrbd),
a sindicância de conteúdos, as ferramentas para
partilha de conteúdos (AddThis, Addtoany), os
gestores de referências sociais ou as redes sociais.

Acontece

O capítulo 12 trata da descrição bibliográfica dos
diferentes documentos científicos e dos sistemas de
citação. Este capítulo interliga-se com o 13, no qual se
apresentam os gestores de referências, isto é, os
programas que permitem criar, manter, organizar e
dar forma a referências bibliográficas de artigos de
revista ou livros. Entre as ferramentas de gestão de
referências analisam-se gestores como ProCite,
EndNote, Reference Manager, RefWorks, Zotero e
Mendeley. Analisam-se também os gestores de
referências sociais Connotea e CiteUlike.

Data: 21 de Janeiro de 2011

No capítulo 14, os autores analisam os índices para a
medição da qualidade das publicações, como o ISI
Web of knowledge, o Latindex, o DICE, In-Recs, ERIH,
o Índice h, Scopus, SJR-SCImago Journal, RESH,
Citebase Search, CiteSeer, Humanindex ou mesmo o
Google académico.
A visibilidade dos autores é o tema central do capítulo
15; a funcionalidade de PageRank do Google e o
posicionamento de uma página web.
Por último, o capítulo 16 incide na importância de
plataformas com software livre que apoiem nas
universidades as actividades presenciais e que
promovam projectos de ensino semi-presencial ou em
linha, como é o caso de Moodle.
Em conclusão, a obra de Cordón, Alonso et al. cumpre
os objectivos que apresenta na introdução. Trata-se
de um trabalho rigoroso, escrito com um estilo claro e
uma linguagem cuidada, acessível a todo o tipo de
público.
Para finalizar, queremos destacar a importância que
assume Las nuevas fuentes de información.
Información y búsqueda documental en el contexto de
la web 2.0, pela sua actualidade e pela amplitude de
recursos, que são uma ferramenta chave tanto para o
tradutor como para o investigador. Trata-se de uma
recompilação exaustiva que não se limita a uma
enumeração de recursos e ferramentas, mas que
apresenta uma análise pormenorizada de cada um
deles, indicando a sua forma de uso e as suas
vantagens e inconvenientes.
Anabel Galán-Mañas

EM PORTUGAL
BIBLIOTECAS E ARQUIVOS EM CONFERÊNCIA

Local: Universidade do Algarve
Organização: BAD - Delegação Regional Sul
Mais informações: badsul@apbad.pt

NO RESTO DO MUNDO
ICDLM - INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL
LIBRARY MANAGEMENT

Tema: Extending Benefits of Modern Technology to
Public, Academic and Special Libraries
Data: 11 a 13 de Janeiro de 2011
Local: Calcutá - Índia
Organização: The Energy and Resources Institute
(TERI) and Raja Rammohun Roy Library Foundation
(RRRLF)
Mais informações:
http://www.teriin.org/events/icdlm/index.php
INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL
LIBRARIES AND KNOWLEDGE ORGANIZATION (ICDK
2011)

Data: 14 a 16 de Fevereiro de 2011
Local: Gurgaon - Índia
Organização: Management Development Institute
(MDI) and Indian Association for Special Libraries &
Information Centres (IASLIC)
Mais informações:
http://www.mdi.ac.in/ICDK/Home.html
4TH. INTERNATIONAL CONFERENCE ON
INFORMATION SYSTEMS AND ECONOMIC
INTELLIGENCE (SIIE'2011)

Data: 17 a 19 de Fevereiro de 2011
Local: Marraquexe, Marrocos

Anuncie a sua empresa,
serviço, produto ou evento
no NotíciaBAD

Organização: University of La Manouba (Tunisia), the
University of Nancy (France), the High Institute of
Applied Engineering - IGA (Marocco)
Mais informações: http://www.siie.fr/
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Ficha técnica:
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email editorial@apbad.pt
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