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• Cerca de 90% das instituições académicas, de ensino e 
investigação do mundo estão ligadas à Internet.

• Com a vulgarização da Internet os utilizadores passaram a 
aceder a um universo muito maior de informações, MASMAS
este aumento exorbitante criou obstáculos à obtenção da 
informação útil.

• O constante crescimento do número de páginas online 
agrava este quadro. Tornou-se necessário criar 
mecanismos para organizar o caos informacional da Web 
de modo a assegurar a qualidade da informação 
disponível e sua mais fácil localização.

Contexto
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• O aparecimento destas ferramentas tornou possível localizar 
informação na Internet com maior rapidez e eficiência, 
diminuindo o ruído informacional.

• Com o desenvolvimento de recursos específicos para a 
ciência e a tecnologia e à medida que os investigadores 
dispunham de novos meios de acesso às fontes 
especializadas das suas áreas, a exigência da comunidade 
científica por informações precisas e actuais acentuou-se

• Se a Internet beneficiou a disseminação e a transferência da 
informação, ela também tornou indispensável a organização 
desse vasto arsenal de recursos electrónicos

Contexto



Os utilizadores e o ambiente digital

Os utilizadores gostam de recursos electrónicos:

• Fáceis de usar

• Acesso remoto sem necessidade de sair de casa
e a qualquer hora 

• Acesso rápido à informação

• Maior partilha e cooperação

• Autonomia

• Possibilidade de impressão em casa

• Possibilidade de envio por email

• ...



b-on

A b-on disponibiliza o acesso “apenas” a periódicos científicos

em  formato  electrónico. Garante  o  acesso  a  algumas  das

principais editoras de revistas científicas e  titulares de  bases

de dados internacionais.

Em 2004 surge a Biblioteca do Conhecimento Online (b-on) 

que procura ser um pilar estratégico na construção da 

Sociedade do Conhecimento, funcionando como instrumento 

fundamental de acesso ao conhecimento para a comunidade 

académica e científica nacional.



b-on

• Gestão, coordenação e financiamento

– UMIC (Coordenação política)

– POS-C (Entidade financiadora)

– FCCN (Gestão operacional)

b-on
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• Comunidade de utilizadores
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Bibliotecas de Saúde

A b-on integra 54 institui54 instituiççõesões com bibliotecas de Saúde

Ensino e InvestigaEnsino e Investigaççãoão
– 3 Faculdades de Medicina
– 1 Faculdade de Motricidade Humana
– 1 Faculdade de Ciências Médicas
– 3 Faculdades de Medicina Dentária
– 1 Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação
– 9 Escolas Superiores de Enfermagem
– 15 Escolas Superiores de Saúde
– 2 Escolas Superiores de Tecnologia de Saúde
– 4 Laboratórios de Estado/Associados da área da Saúde
– Ordem dos Enfermeiros
– Alto Comissariado da Saúde - Coordenação Nacional da Infecção VIH/SIDA

– Entidade Reguladora da Saúde



HospitaisHospitais

• Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra)

• Hospital do Litoral Alentejano

• Hospitais Universidade de Coimbra

• IPO Porto

• Centro Hospitalar de Lisboa Central (St Marta e D. Estefânia)
• Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (St Cruz, Egas Moniz e S. 

Francisco Xavier)

• Centro Hospitalar do Porto (Geral St António, Maternidade Júlio 
Dinis e Mª Pia)

Servindo um total de cerca de 4.000 médicos

Bibliotecas hospitalares



Conteúdos

A b-on integra conteúdos subscritos e gratuitos das  seguintes

tipologias :

– editoras

– bases de dados referenciais

– bases de dados de texto integral com características dos 
dois tipos anteriores 

Com as editoras e bases de dados estão disponíveis
+ de 17.500 publicações em TEXTO INTEGRAL



Em 2004 a b-on surgiu com 6 editores subscritos num total 
de cerca de 3.500 títulos.

Conteúdos
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Conteúdos

N.º de títulos por área temática - 2008

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

AH CT C SA C SO Ciências

O número de recursos aumentou para 15, em 2005, 
número que se mantive em 2006 e 2007.Em 2008  a b-on 
passou a disponibilizar o acesso a mais 5 editores (s-s) 
num total de c.17500 títulos
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Conteúdos

Nestes anos o aumento do número de títulos da área 
da Saúde foi superior a 200%



Evolução no n.º de títulos
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Conteúdos

Em 2004 a b-on disponibilizava o acesso a pouco mais de 
1000 títulos de Saúde. Em 2008 esse número ultrapassa os 
3.200 títulos



A b-on dispobiliza o acesso a alguns dos  principais títulos de
várias áreas da saúde: 

Alergologia Anatomia Cardiologia Endocrinologia

Gastroenterologia Neurologia Anestesia Transplantes

b-on



O n.º de títulos de Saúde  corresponde a 19% do 
total de títulos subscritos pela b-on

Conteúdos
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Editoras All for All

A b-on permite a todos os membros académicos e de 
investigação o acesso aos mesmos conteúdos 



Editoras All for All

Para os hospitais e desde a sua entrada em 2005 a b-on 
disponibiliza o acesso a editoras multidisciplinares



Bases de Dados Referenciais



Bases de Dados em Texto Integral

Academic Search Complete

Business Source Complete

Fuente Académica

Medline

Cinahl with Pre-Cinahl

Dynamed

Biomedical Comprehensive

Nursing + Allied Health: Comprehensive

Health Business Elite

Psychology + Behavioral Science 
Collection

Cinahl Plus with Full Text

MedicLatina

MedLine With Full text

Nursing Reference Center

Psychology + Behavioral Science 
Collection

SportDiscus With Full text



Recursos Gratuitos



Editoras some for some



b-on

Uma das grandes vantagens da b-on é permitir a pesquisa

simultânea em vários recursos de carácter científico



b-on

A pesquisa é lançada em todos os recursos do conjunto



b-on

Surge lista com os resultados da pesquisa



b-on
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b-on

Expressão de pesquisa



b-on
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• Divulgar a b-on

• Promover o acesso ao conhecimento científico

• Desenvolver competências ao nível dos serviços e recursos 

electrónicos

• Ajudar a optimizar as pesquisas 

•Divulgar as funcionalidades e potencialidades do portal 

Em 2006 a b-on deu início ao seu Programa 

Nacional de Formação

Formação



Formação

O número de sessões e o público visado têm aumentado de 
ano para ano
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Estatísticas de uso

A b-on apresenta um crescimento  do n.º de  donwloads, começou

em 2004 com c. 2.120.000, atingiu em 2005 c. 3.230.000,em 2006

mais de 3.600.000 e em 2007 ultrapassaram-se os 4.220.000.
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Esta tendência verifica-se também na utilização crescente por

parte das bibliotecas hospitalares.

Estatísticas de uso



Estatísticas de uso



Sumário

• Contando com quatro anos de existência, a b-on é hoje 
um caso de sucesso.

• A quantidade de informação que proporciona à
comunidade, a qualidade da mesma, a diversidade de 
áreas científicas cobertas, a comodidade que 
proporciona aos utilizadores que passaram a ter acesso 
instantâneo a recursos bibliográficos que antes 
poderiam demorar a encontrar ou não conseguiam 
obter, são um incentivo para fazer mais e melhor.



Obrigada!

teresa.costa@fccn.pt


