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1. O que nos deve unir

1.1 O profissional de I-D hoje
Fonte: Euro-Referencial I-D (2005)

33 domínios de competências, distribuídos por 5 grupos:
Informação (nuclear)
Tecnologias
Comunicação
Gestão
Outros saberes

20 aptidões principais para o desempenho, agrupadas por:
Relacionamento
Pesquisa
Análise
Comunicação
Gestão
Organização
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1. O que nos deve unir

1.2 O profissional da APDIS

Pertence a uma comunidade de prática visando
“o desenvolvimento da documentação e Informação de Saúde no País e a sua 

articulação com sistemas ou redes nacionais e internacionais, de modo a contribuir 
para a investigação, formação de pessoal e desenvolvimento de cuidados de saúde 
em Portugal.”

Por um lado: a diversidade de percursos de formação, de perfis e de contextos 
profissionais. 

Por outro lado: um catalizador de convergência na explicitação de uma missão comum.

Deste modo também se pode considerar que a APDIS representa uma plataforma de 
encontro e de “segurança”, na qual cada profissional procura “fazer sentido” da sua 
actividade, num quotidiano em transformação.    



VIII Jornadas APDIS, 30 e 31 de Março 
2006 (MªManuelaPrates) 5

2. O que nos deve distinguir

… fazendo a diferença: o “olhar-em-redor”

Aqui caracterizado:

2.1 no seu processamento: 
Perspectivas: dentro ou fora “da  caixa” 

2.2 no seu objecto de enfoque:
A nossa situação individual (o “umbigo”)

O nosso “serviço”
A nossa organização
A nossa envolvente
O “mundo”
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3. Caos e incerteza versus
liberdade e poder de escolha (1)

3.1 Complexidade e paradoxos: algumas tendências 

a) Tónica na Biblioteca
Auto-suficiência do  utilizador-final / mais pedidos de intermediarização
Gestão de assinaturas: maior componente digital / >tarefas >complexidade (ERM)
Mensurabilidade e avaliação: “usage statistics” / dificuldade em tirar conclusões
Necessidade de estudos de impacto / novas sobrecargas no apoio ao cliente

b) Tónica no mundo editorial
Crescente poder da edição científica comercial /  OA & novos modelos de custo
“Bundling” editorial, interdependência de editores e agregadores / múltiplas 
questões associadas (DPI, C&P, duplicações, etc)  

c) Tónica na comunicação científica
Avaliação bibliométrica, peer-review / “crise” das revistas, FI em reavaliação
Padrões emergentes de comunicação / “relevância” e “qualidade” na Internet
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3. Caos e incerteza versus
liberdade e poder de escolha (2)

3.1 Complexidade e paradoxos: algumas tendências
d) Tónica nas políticas de informação

Conservação & preservação com garantias: o papel / o digital
A B-ON e as colecções académico-científicas em Portugal: impactos 
colaterais do acesso electrónico generalizado

e) Tónica na Educação
Bolonha: o ensino&aprendizagem na instituição /  aprendizagem ao-longo-
da-vida e fora da instituição de ensino. 
As múltiplas faces do e-learning

f) Tónica nas políticas e práticas de Saúde 
Reduzir o “erro médico” /  aumentar o “turnover” hospitalar
Distinguir entre a exponencial informação científica publicada / a evidência 
cientificamente comprovada
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3. Caos e incerteza versus
liberdade e poder de escolha (3)

3.2 Liberdade e contexto: opções para uma intervenção [I]
Citam-se aqui apenas algumas das múltiplas hipóteses de acção

a) No ensino e meio académico-científico
- Integração da “formação para a informação” no plano curricular para pré e pós 

graduados;
- Orientação para uma melhor representatividade bibliométrica institucional;
- Apresentação das novas alternativas à publicação científica clássica;
- Intervenção em questões várias como definição de “campus copyright policies”;

b) Nos hospitais e centros de saúde
- Preparação de contributo proactivo nas decisões clínicas e de gestão;
- Preparação de participação directa na equipa de saúde;
- Organização de apoios colaterais aos doentes internados, a grupos voluntários 

de actuação hospitalar, etc.  
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3. Caos e incerteza versus
liberdade e poder de escolha (4)

3.2 Liberdade e contexto: opções para uma intervenção [II]

c) Nas organizações no âmbito do Medicamento 
- Criação de “dossiers” de informação sintéticos e relevantes para a decisão em 

temas controversos e/ou emergentes;
- Participação directa nas equipas de gestão de projectos;  

d) Nas associações profissionais e outras (Sociedades, 
Comissões, ONGs, etc.)

- Promoção de “benchmarking” e avaliação das melhores práticas existentes em 
inúmeras valências possíveis;

- Cooperação com o exterior, promovendo uma multifuncionalidade de equipas 
para incorporar “visões externas”;   
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3. Caos e incerteza versus
liberdade e poder de escolha (5)

3.2 Liberdade e contexto: opções para uma intervenção [III]
e) Com os parceiros comerciais

- Atenção ao contexto e enfoque nos avanços: é neste cenário que têm surgido 
algumas das mudanças do nosso paradigma;

- Constituição de voz crítica e activa, organizando e/ou participando em grupos 
formais para pressionar as mudanças desejadas; 

f) Com a comunidade (física e virtual)
- Prestação de novos serviços, quer nos seus meios (modelos “à distância”) quer 

nos seus conteúdos (consumer health information);
- Organização de modelos de cooperação com instituições similares (bibliotecas 

públicas) ou outras organizações da envolvente;    

g) … e noutros contextos e com outros “grupos de interesse”
- “Em aberto” e a descobrir…



VIII Jornadas APDIS, 30 e 31 de Março 
2006 (MªManuelaPrates) 11

4. A temática destas Jornadas (1)

4.1 Investigação (a), inovação (b) e conhecimento (c): 
Dinâmica individual + de equipas + de parcerias/cooperação

(a) Investigação para o desenvolvimento:
 da especialidade comum & da carreira individual;
 da prática profissional (“Evidence-based librarianship”);

(b) Inovação considerada a mais importante vantagem competitiva, motor dos 
avanços em qualquer profissão e contexto.

 A inovação pode partir de qualquer pessoa em qualquer função e 
transformar o dia-a-dia. 

 A limitação de recursos não impede criatividade e imaginação ; pelo 
contrário pode servir de alavanca a soluções inovadoras.

(c) Conhecimento
 Não deve ser apenas o “recurso” que manejamos, mas um atributo nosso, 

enquanto pessoas e profissionais.
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4. A temática destas Jornadas (2)

4.2 Mudança (a) e transformação (b): decisões e práticas no 
quotidiano

(a) Mudar [tornar diferente, modificar]
 Actividades pontuais: um processo, uma prestação de serviço. 

Ao alcance de todos…
 Caminhar para um percurso de Qualidade 

Mais exigente, mas pode iniciar-se segmentadamente

(b) Transformar [mudança marcada e radical]
 A nós próprios como indivíduos => pressuposto-base indispensável para 

“questionar” e  poder participar plenamente na transformação de paradigmas 
da profissão.

 Transformar o individualismo em colaboração => em equipas, parcerias e em 
associativismo, formas de amplificar uma dinâmica partida do ímpeto 
individual.
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5. Em conclusão: ideias-síntese

• “Tudo” nos diz respeito

• Selecção das linhas de acção: faz-se em contexto

• Prática e desempenho: assumem-se por diferentes níveis 

• Ética: (hoje e sempre) eixo nuclear da profissão

Para uma praxis de investigação, inovação e conhecimento
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Compromisso das Bibliotecas de Saúde: os desafios do futuro

Noémia Canas
Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra

As bibliotecas da área da saúde têm um compromisso que, simultaneamente, constitui o seu maior 

desafio: os utilizadores.

Quando usamos a palavra “utilizador” para designar a pessoa que frequenta os nossos Serviços, 

concebemos alguém que se serve dos nossos recursos ou espaços, sem nos determos no verdadeiro 

significado do termo “utilizador”: aquele que torna útil. 

É exactamente assim:  Aquele que torna útil.

Uma biblioteca pode estar dotada de excelentes fundos documentais, bem tratados e disponíveis, ter 

colecções actualizadas, equipamento informático compatível com as novas formas de acesso aos 

documentos, tanto em qualidade como em número, pode dispor de espaço físico agradável e de 

pessoal competente e correcto, mas…se não tiver público, é inútil; e se existir público, mas não 

aproveitar do investimento feito, o serviço continua ainda a ser inútil ou pouco útil.

Poder-se-á argumentar que tudo na biblioteca está à disposição dos utentes e que a utilidade do 

serviço passa pelo bom uso que os frequentadores decidam fazer desses recursos, não cabendo à 

biblioteca a responsabilidade de invadir a esfera de acção dos utilizadores. 

Todos conhecemos muitos bons profissionais defensores e praticantes desta teoria mas, na nossa 

opinião, essa postura estática que foi defensável no passado, não é compatível com a diversidade da 

oferta de informação que hoje existe no terreno. Se não formos pro-activos, outros ocuparão o 

espaço que reclamamos para nós e é na alteração do actual paradigma que reside o nosso maior 

desafio:  transformar  a  disponibilização  e  cedência  de  documentos,  ou  de  informação,  numa 

verdadeira parceria de trabalho. No hospital, como na administração pública, nas faculdades ou nas 

empresas, os profissionais de informação da área da saúde terão que evoluir, por forma a constituir 

uma equipa de trabalho com os outros membros dessa organização, que persiga objectivos definidos 

Noémia Canas
30 de Março de 2006
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e onde o seu contributo passe pela efectiva gestão dos recursos de informação e pela  transmissão 

do conhecimento aos outros componentes do sistema.

Este é um grande desafio! 

Que passará, talvez, por enriquecimento curricular, a nível de formação em conceitos e terminologia 

biomédica, pela aquisição de conhecimentos de organização e gestão de serviços de saúde, pela 

actualização  em  biblioteconomia,  pelo  reforço  de  conhecimentos  em  novas  tecnologias  da 

informação, mas sempre terá no horizonte transformar todo esse investimento em utilidade e isso 

passa, obrigatoriamente, pelo envolvimento com o público.

Envolvimento com o público. 

Analisemos um pouco este conceito.

Tal como num espectáculo de circo ou de teatro, também nós dispomos de um público e de um 

espaço cénico no qual desfilam diferentes intervenientes; ou, quantas vezes, como na rábula da 

saudosa Ivone Silva, um único interveniente a desempenhar umas vezes o papel de Olívia costureira 

e  outras o de Olívia patroa!...Esta última é uma situação familiar, pelo menos para alguns de nós, 

não é verdade?

Mas vejamos o quadro:

1) Somos técnicos de bastidores, aqueles de cuja existência e trabalho o público nem sempre se 

apercebe (desde que as coisas corram bem, claro!):  somos cenógrafos dos espaços físicos e 

virtuais, aderecistas que não deixam faltar as referências no catálogo ou os livros e as revistas 

no escaparate, somos costureiras que aplicam etiquetas e bandas, carpinteiros que dão um toque 

nas encadernações destruídas, estafetas que enviam e pedem documentos,

2) Mas também somos encenadores, com a responsabilidade da direcção artística e logística 

do espectáculo

Noémia Canas
30 de Março de 2006
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3) E actores, que são os que o público conhece, porque protagonizam o enredo (seja no balcão 

de  informações,  na  formação  ao  utilizador,  na  ajuda  à  pesquisa,  na  recuperação  de 

documentos, no empréstimo, .) 

4) E temos  o público 

Quem é o nosso público? 

Os profissionais médicos, enfermeiros, farmacêuticos

Os investigadores e os professores

Os gestores e decisores políticos 

Os estudantes

Os doentes

E, não menos importantes, os profissionais da produção e/ ou distribuição de informação e 

sistemas relacionados, que constituem um grupo especial do nosso relacionamento.

Dir-me-ão - e é verdade - que o nosso público pertence a diferentes sub-sectores, com diferentes 

interesses no campo da informação, o que torna difícil uma estratégia comum de aproximação; mas 

acreditamos que não é tanto assim - qualquer que seja o sub-sector a que o utilizador pertença, a 

técnica de comunicação é comum:

É sempre necessário avaliar as suas necessidades, compreender as suas perspectivas, dimensionar as 

suas expectativas e procurar soluções.

 

E o que nunca podemos esquecer é  que todos têm em comum uma característica:  são o nosso 

público, são parte integrante do espectáculo! 

Sem o público o espectáculo não existe e no caso particular da nossa encenação, não pode haver 

separação entre palco e plateia.

É necessário que o público seja protagonista, isto é, que a encenação o envolva. 

Os actores, aqui entendidos como os profissionais de informação, não podem limitar-se a “fazer o 

seu número” no sentido do cumprimento estrito da tarefa. Têm que ser verdadeiros actores, isto é, 

Noémia Canas
30 de Março de 2006
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têm que representar! E representar, aqui como no palco, é fazer a ponte para o público, despertar 

emoções, interagir com ele, transformar o desempenho profissional em arte.

E até poderá acontecer (e felizmente acontece na maioria das vezes) que, no final de um ou vários 

actos, haja fornecimento de algum bem - um livro, um artigo, uma informação, um fragmento de 

conhecimento. Mas,  bem para além disso,  sempre haverá a experiência do contacto com o serviço:

O ambiente foi acolhedor?

Houve eficiência?

Eficácia?

Rapidez?

Entusiasmo?

Essa é a marca que perdura, que cria laços e, se for positiva, vai proporcionar a fidelização deste 

utilizador e fomentar o aparecimento de outros. E, só nestas circunstâncias, o serviço se torna útil.

Temos que ter os olhos postos no futuro e por isso não podemos hoje esquecer que o nosso palco é, 

muitas vezes, a nossa página Web e que o nosso público pode estar em qualquer lugar do planeta. 

Tal como nos preocupou (e deve continuar a preocupar) o ambiente de partilha e a satisfação das 

melhores expectativas do nosso utilizador presencial ou próximo, também o utilizador remoto deve 

ser, cada vez mais, alvo da nossa atenção: através da disponibilização na nossa página de conteúdos 

actualizados, da fácil localização da informação, da oferta de ligações para locais de acesso não 

limitado a assinantes, de fluidez de navegação, de endereços para contacto.

Em nossa opinião, os utilizadores presenciais também devem ser orientados, cada vez mais, para a 

busca de informação através das páginas e catálogos Web da sua própria instituição. Isto supõe, 

evidentemente, um esforço das bibliotecas no sentido de disponibilizarem os seus recursos através 

deste portal (chamemos-lhe assim…), mas tem a vantagem de fidelizar os utilizadores que, uma vez 

habituados a esse procedimento, continuarão a usá-lo quando estiverem fisicamente deslocados por 

motivos profissionais ou outros.

Noémia Canas
30 de Março de 2006
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Este aspecto tem especial interesse na formação ao longo da vida que, como todos sabemos, é hoje 

importante para todas as profissões mas absolutamente imperativa no caso da área da saúde onde, 

para além da preciosidade do bem que é o seu tema - a saúde – também a rápida obsolescência da 

informação científica nesta área do conhecimento, obrigam a uma permanente actualização.

Os recursos que oferecermos aos utilizadores através do website, bem como todos os hábitos de 

pesquisa, todas as técnicas ou meios de recuperação de documentos e/ou informação que formos 

capazes de incutir nos nossos actuais utilizadores – principalmente se eles forem estudantes ou 

jovens  profissionais  –  irão  traduzir-se  numa  enorme  mais-valia  para  o  seu  futuro  porque  irão 

permitir a sua actualização de uma forma mais simples, com mais autonomia e qualidade. 

E essa mais valia tornar-se-á extensível não só à qualidade dos cuidados de saúde dispensados à 

população  mas,  também,  à  rentabilização  dos  recursos  aplicados  nos  nossos  serviços  e, 

consequentemente, à sua utilidade.

Noémia Canas
30 de Março de 2006
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Título do poster: 
Comemoração dos 190 anos da Biblioteca da Faculdade de Medicina de Lisboa (1815-2005)

Autor : Paula Saraiva, Faculdade de Medicina de Lisboa

Resumo :
A Biblioteca da Faculdade de Medicina  de Lisboa teve as  suas  origens em 1815,  na Livraria 

Cirúrgica da Escola de Cirurgia, localizada no Hospital de S. José, antecedendo a própria criação 

da Real Escola de Cirurgia em 1825.

Os ajudantes e praticantes matriculados nas aulas de Anatomia e Cirurgia, pediram ao Príncipe 

Regente D. João, a criação de uma biblioteca de medicina, detentora de manuais essenciais aos 

seus estudos, de autores como Santucci, Cullen, Dufau, Soares Franco, Sant’ana e outros.

Em 1834, a vaga liberal conduz à extinção de conventos e mosteiros, transitando para a Biblioteca 

da Escola Médico-Cirúrgica, parte dos livros de Medicina contidos nos seus valiosos espólios. Em 

1845, foi enriquecida esta biblioteca com o legado do médico Simão José Fernandes (4000 livros), 

que englobava uma preciosa colecção de livros raros.

Em 1910/11, a Biblioteca foi transferida para um novo edifício contruído no Campo de Santana, 

para a Escola Médico-Cirúrgica (a partir de então designada Faculdade de Medicina de Lisboa). 

Em 1942, é publicado pelo Professor Marck Athias, o primeiro catálogo da coleccção de obras 

raras portuguesas.

Em 1954, a Biblioteca é de novo transferida para o edfício do Hospital (Escolar) de Santa Maria 

onde permanece até hoje.

Actualmente,  possui  uma colecção  de aproximadamente 30 000 monografias e  900 títulos de 

periódicos, acedendo a uma vasta colecção de periódicos online através do portal B-ON.

Em 2015, a Biblioteca da Faculdade de Medicina de Lisboa será uma biblioteca bicentenária, para 

a  qual  se  ambiciona  criar  uma  sinergia  entre  a  história  e  os  tesouros  do  passado,  e  o 

desenvolvimento de novos projectos, serviços e tecnologias. Um dos projectos actualmente em 

execução e que se espera ver concluído num futuro breve, é o projecto de digitalização do arquivo 

histórico, em que o principal objectivo é digitalizar as obras raras mais valiosas desta colecção, de 

modo a poder disponibilizá-las ao público em formato e-book. Outro projecto que se ambiciona ver 

concretizado ainda antes de 2015, é a criação de um novo edifício de raíz, onde seja possível 

continuar a preservar estas valiosas colecções e a desenvolver novos serviços por forma a servir 

os utilizadores com qualidade e excelência.

Descritores :
História da Medicina   -    Bibliotecas médicas  –    Faculdade de Medicina de Lisboa



Competências dos Profissionais de Informação e Documentação

O profissional de I-D no século XXI

Após ser feita uma breve descrição das funções do profissional de I-D e dos 
desafios  actuais  que enfrenta  na  sociedade da informação,  fala-se  sobre a 
identificação das competências no contexto europeu, com uma breve menção 
ao  Referencial  das  competências  dos  profissionais  europeus  de  informação  e 
documentação para  em seguida  se  abordarem,  de  forma mais  pormenorizada,  as 
competências identificadas pela  Special Libraries Association para o Profissional de 
Informação  e  Documentação  do  século  XXI,  com exemplos  práticos  em áreas de 
actuação no quotidiano das organizações.

Termina-se com a apresentação das competências de referência na área da 
Saúde,  identificadas  pela  Universidade  da  British  Columbia,  essenciais  ao 
Profissional de Informação e Documentação que presta serviços de referência 
nas bibliotecas de saúde. 
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Helena Donato

Estudos bibliométricos

uma nova competência para 
as bibliotecas
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Introdução 
 Estudos bibliométricos baseados em 

dados procedentes de publicações 
científicas, experimentaram grande 
desenvolvimento nos últimos anos 
nos países mais avançados

 Em Portugal não temos 
conhecimento de estudos deste tipo, 
pelo menos na área da biomedicina
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Bibliometria

Ciência que permite a análise 
quantitativa e qualitativa da 
produção científica através da 
avaliação da literatura produzida
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Estudos Bibliométricos
Baseiam-se na análise estatística de dados 
quantitativos e qualitativos procedentes da 
literatura científica
Constituem ferramenta essencial para estudo 
da actividade investigadora     fornecem 
dados interessantes sobre a situação 
científica de um país ou tema de 
investigação
Permitem avaliar rendimento da actividade 
científica e o seu impacto na sociedade
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Indicadores Bibliométricos

Aplicam-se fundamentalmente a 
artigos científicos por considerar 
que estes são a manifestação 
mais elaborada de um 
investigador e permitem o seu 
reconhecimento profissional, 
reflectindo a bibliografia a 
actividade científica
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Objectivos

Este estudo centra-se :
Na contribuição dos autores 
portugueses na produção científica 
internacional na campo específico da 
patologia mamária
Na análise da produção científica 
correspondente ao período de 1995 a 
Julho de 2005
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Objectivos (cont.)

Com informação compilada 
calcularam-se os seguintes 
indicadores:

Quantitativos

Qualitativos
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Indicadores Quantitativos

Índice de produtividade das instituições

Índice de colaboração

Localização geográfica

Crescimento da produção nacional em 
publicações internacionais
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Indicadores Qualitativos ou de 
Impacto

A influência e a visibilidade da produção 
científica (Factor de Impacto)

Os indicadores bibliométricos mais 
utilizados para medir a actividade 
científica baseiam-se no número de 
citações recebidas pelos trabalhos 
publicados, assim como no impacto das 
revistas onde foram publicados.
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Journal Citation Reports (JCR)

Para aceder ao prestígio das revistas ou qualidade 
de publicação usámos o indicador chamado 
Factor de Impacto (FI) publicado anualmente 
no JCR, secção do SCI e calculado pelo Institute 
for Scientific Information (ISI)

O JCR categoriza as publicações por áreas 
específicas, estabelecendo ranking de prestígio 

Utilizámos o FI tal como figura no JCR de 2004
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Factor de Impacto (FI)
FI desenvolvido na década de 1960 por E 

Garfield e IH Sher, a partir da análise 
das citações ganhou aceitação como 
medida quantitativa da qualidade das 
revistas

FI de uma revista num determinado ano é 
a razão simples do número de citações 
recebidas pelos artigos publicados por 
uma revista nos 2 anos anteriores, 
relativo ao número total de artigos 
publicados nos mesmos 2 anos
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Factor de Impacto (FI)

FI =
citações em 2004 de artigos publicados   
em 2002 e 2003

artigos publicados em 2002 e 2003               

Ex:
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Factor de Impacto (FI)

FI constitui na actualidade um 
dos poucos meios, senão o 
único, para avaliar a influência 
de uma revista no mundo 
científico internacional.
Apesar das indubitáveis 
limitações ganhou aceitação por 
parte da comunidade científica
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Cuidado com uso do Factor de 
Impacto (FI)

Não se pode comparar FI de diferentes áreas
Favorece áreas com um número elevado de 

investigadores, quanto mais investigadores 
maior a possibilidade de citar revistas
Ex: maior FI na categoria “Obstetrics &  
Gynecology” é de 4.194. Em “Oncology” o CA 
Cancer J Clin o 1º do ranking desta categoria tem 
44.515, significará que “Oncology” é 10X mais 
importante que “Obstetrics & Gynecology”?
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Cuidado com uso do Factor de 
Impacto (FI)

Disciplinas diferentes têm práticas de citação 
distintas

Revistas gerais dada a sua abrangência têm 
vantagem em relação às revistas de 
especialidades

Revistas de investigação têm melhor posição 
que as clínicas:

trabalhos clínicos citam artigos de  investigação mas o 
inverso não se verifica

trabalhos clínicos são muito lidos e usados para 
melhorar  diagnóstico, tratamento, mas raramente são 
citados
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Cuidado com uso do Factor de 
Impacto (FI)

Tamanho da revista é importante, quanto mais 
artigos contém mais baixo pode ser o seu FI

O tipo de artigos pode influenciar o FI, revistas que 
publicam artigos de revisão têm FI superiores

Maior disponibilidade tende a aumentar o FI, dá 
maior visibilidade

Artigos fracos e controversos podem aumentar FI
O FI pode ser manipulado por autores e editores, 

através da auto-citação
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Factor de Impacto (FI)

Apesar das numerosas críticas que recebe, o 
FI converteu-se numa espécie de carta de 
apresentação das revistas científicas.

Um indicador de qualidade, porque se baseia 
no reconhecimento do seu valor pela 
comunidade científica através da citação

Ferramenta mais utilizada pela comunidade 
científica internacional para avaliar a 
qualidade de um trabalho científico ou 
prestígio de uma revista
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Recolha de Dados

O estudo foi realizado utilizando as Bases de 
Dados

Medline (NLM -interface de pesquisa 
PubMed)

Science Citation Index (ISI)

também utilizámos para estabelecer comparações 
IndexRMP
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Pesquisas nas BDs seleccionadas

Recolhemos todos os documentos 
publicados em revistas nacionais e 
estrangeiras entre 1995 e Julho 2005 
sobre a nossa temática em que a 
instituição de pelo menos um autor é 
portuguesa

Considerámos todos os artigos 
independentemente da sua tipologia 
(revisões, ensaios clínicos, cartas, editoriais…)
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Resultados

Durante o período estudado 
obtiveram-se 232 artigos nas 
pesquisas efectuadas na Medline e 
no Science Citation Impact sobre 
o tema proposto em que figure pelo 
menos uma instituição portuguesa 
como autora
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Resultados
Medline
 122 artigos nacionais
 13 publicados em revistas portuguesas

SCI
 183 artigos nacionais
 Desses 183, 73 são repetidos com Medline

Medline + SCI = 232 artigos
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Resultados

A Contribuição científica 
portuguesa na produção 
científica internacional no campo 
específico da patologia mamária 
durante o período estudado, 
teve um crescimento de 200%
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Resultados

Quanto aos idiomas de publicação 
dos documentos são:

93,5% em inglês
5,6% em português
0,9% em espanhol
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Norte Centro Sul

59%
26%

15%

Distribuição Geográfica da produção de 
Artigos
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c/ 1 Artº
c/ 2 Artº
H.S.João
H.STA Maria
HUCoimbra
IPO Coimbra
IPO Lisboa
IPO Porto
IPATIMUP

Distribuição por Instituições

72

42

36

16
14

10
6

16
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IPATIMUP IPO Porto IPO Lisboa IPO Coimbra

HUCoimbra H.STA Maria H.S.João c/ 2 Artº

c/ 1 Artº Mat.Bissaya Barreto C.H.Vila Gaia H.Pulido Valente

Total de 116 artigos pesquisados em Revistas Nacionais

2,5% 5,2% 7,7% 11,2% 16,3% 6,0%

13,7% 10,3% 6,0% 3,4% 6,9% 5,2%
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Produtividade dos Autores Portugueses

Quanto à distribuição por autores:
8 autores (6,6%) são responsáveis por 

35% dos documentos, contribuindo 
com mais de 5 trabalhos

85 autores (70,2%) contribuíram com 
um só artigo
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Co-autoria
Em biomedicina a regra é a co-autoria nos 

trabalhos, os autores portugueses 
seguem essa tendência internacional

Só 3,9% dos documentos encontrados são 
assinados por um só autor

Taxa de co-autoria tende a aumentar ao 
longo dos anos

Pequeno aumento no número médio de 
autores por documento 
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Análise Qualitativa dos Resultados

Análise de dados qualitativos procedentes 
da literatura científica permite avaliar:

O rendimento da actividade científica e o seu 
impacto na comunidade

A repercussão do conjunto da produção 
científica portuguesa na área da patologia da 
mama determinada pelo número de citações 
obtidas pelos artigos publicados
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Análise Qualitativa dos Resultados
232 artigos encontrados, 201 (86,6%) são 

publicados em revistas com FI atribuído
81 desses 201 artigos não obtiveram citações
Os 120 artigos que são citados, são-no 1.856 

vezes (média de 25,5 citações por artigo)
Artigos de 2004/05 dada a sua actualidade, não é 

ainda possível determinar com segurança se 
obterão citações

Trabalhos efectuados em colaboração 
internacional recolheram maior número de 
citações

Artigos de investigação são mais citados que os 
clínicos
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Análise Qualitativa dos Resultados

Publicações estrangeiras seleccionadas 
pelos produtores de ciência nacionais 
para publicarem os seus trabalhos gozam 
de prestígio internacional, tendo um FI 
elevado
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1725
Revistas

Categorias Diversas Publica-se em

Publicamos ainda em 25 revistas de 17 
categorias diversas
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Na categoria PATHOLOGY publicamos em 8 das revistas com maior FI
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Conclusão

Produção científica portuguesa na 
área da patologia da mama durante 
os anos de 1995 – Julho de 2005 
constituiu 2,7 % do total dos artigos 
biomédicos elaborados por instituições 
portuguesas e publicados em revistas 
tratadas nas Bases de dados que 
consultámos
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Sector 1
Sector 2

8524

232 ( 2,7% )
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Conclusão

Contribuição portuguesa na 
produção científica internacional na 
área da patologia mamária durante 
o período estudado é de 0,25 %
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92.800 publicações

Produção científica mundial em patologia mamária

232 ( 0,25% ) 

Portugal publica 0,25%
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Conclusão

Literatura científica portuguesa 
nesta área sofreu um aumento 
considerável nos últimos 10 anos, 
a nível quantitativo (200%), mas 
também a nível qualitativo
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Conclusão

Crescente visibilidade da investigação 
avaliada pelo incremento 
experimentado no número de artigos 
publicados em revistas internacionais de 
prestígio, publicação em revistas bem 
posicionadas no ranking da sua 
categoria

Incremento da colaboração Internacional

Aumento qualitativo (evolução positiva da investigação 
portuguesa na área)



A informação no século XXI

Dr.ª Manuela Ferreira

“Ultimately… information  literate  people  are  those  who have  learned how to 
learn. They know how to learn because they know how knowledge is organized, 
how to find information and how to use information in such a way that others  
can learn from them. They are people prepared for lifelong learning,  because 
they can always find the information needed for any task or decision at hand”.

Presidential Committee on Information Literacy, American Library Association

Como em qualquer carreira sempre haverá coisas que se conseguem controlar,  e 
outras não. Para um profissional da informação inserido em organizações/empresas a 
tarefa não é fácil.
Com a quantidade de informação disponível, nem sempre é possível dominar essa 
informação, que nos aparece de bandeja à distância de um “click”.
Porém, nem sempre os utilizadores comuns estão atentos à ausência de avaliação 
criteriosa das fontes versus origem.
Analisar, filtrar, gerir  e difundir essa informação é que marca a diferença, já que o 
principal dilema da INTERNET é a sua natureza indisciplinada, que levanta questões 
acerca da qualidade da informação disponível na medida em que a informação falsa, 
errónea ou fraudulenta pode constituir uma ameaça.

A Mudança: com efeito, actualmente, a única “constante” para quem trabalha numa 
organização é a “constante mudança”. Essa mudança sempre rápida obriga a uma 
constante reinvenção por parte do profissional da informação. Para sobreviver, este 
profissional  tem  de  se  “repensar”  como  um  prestador  de  serviços  associado  aos 
objectivos da organização.

A Formação
O cérebro não é vasilha para se encher mas sim uma fogueira à espera de ser acesa (Plutarco)

A formação prepara os indivíduos antecipando algumas mudanças. 
A formação visa o desenvolvimento das aptidões e prepara as pessoas com os meios 
para as oportunidades que vão surgindo.
Actualmente,  a  qualificação  é  uma  necessidade  crescente,  pelo  que  a  formação 
representa um caminho para dar resposta a essa exigência.
A formação profissional ao longo da vida é uma exigência dos tempos modernos, seja 
em termos de polivalência, seja de actualização para um melhor desempenho.
A especialização e a polivalência são não só realidades mas também necessidades.
A vontade de evoluir estimula a imaginação criativa e a participação na experiência do 
dia-a-dia.

As Novas Competências:  nas organizações/empresas não existem “bibliotecários” 
mas sim profissionais com outras designações. Ou seja, não importa com que nome 
este profissional se designa, mas sim “como acrescenta valor” (com os conhecimentos 
adquiridos através da sua “formação”) ao serviço de equipas multidisciplinares, para 
que a organização atinja os seus objectivos.

Spectacular achievement is always preceded by spectacular preparation (Robert H. Schuller)

Actualmente,  o  papel  do  Bibliotecário  ultrapassa  as  Bibliotecas  ou  Serviços  de 
Documentação, pois sabemos que a dinâmica das organizações poderá chamar estes 



profissionais para desempenhar outras funções onde o seu “know-how” representa 
uma mais-valia.
As  equipas desempenham um papel vital na adesão aos projectos, permitindo tirar 
partido das sinergias criadas em torno da multiplicidade de perspectivas, vivências e 
conhecimentos de cada um dos seus elementos.
Uma organização atinge melhores resultados através do envolvimento de todos.
As competências do futuro terão muito a ver com a postura de cada um dos perante a 
vida.

Conclusão: A informação no séc. XXI depende muito do gestor da informação que terá 
de  ser  um  individuo  que  associe  competências  profissionais  a  competências 
tecnológicas e a atributos ou atitudes pessoais, e que, essencialmente, seja entusiasta 
e esteja preparado.

When  you’re  prepared,  you’re  more  confident.  When  you  have  a  strategy,  you’re  more  
confortable  (Fred Couples)
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APDIS - Filomena Brito

objectivo

 Considerando que a 1.ªedição do Repertório das 
Bibliotecas e Serviços de Documentação se 
traduziu numa óptima ferramenta de trabalho



 Pretende- se agora fazer um levantamento dos 
dados respeitantes a esses Serviços, atendendo a 
todas as alterações decorridas  especialmente as 
q u e  a d v ê m  d o  a v a n ç o  t e c n o l ó g i c o



 Reeditá- lo e torná- lo acessível na nossa página na 
Internet, ou noutro qualquer suporte que todos nós 
e n t e n d e r m o s  p o r  b e m .
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metodologia

 Foram enviados Inquéritos a todos os 
Associados � cerca de 170

 Foram recebidos (até hoje�) � 120

cerca de 70%

OBS: Apelamos à vossa disponibilidade! 
Colaborem!
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dados preliminares aferidos:

 Identificação do Serviço

 Localização geográfica do Serviço

 Pessoal

 Informatização

 Serviços ao Utilizador
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identificação do Serviço

 Hospitais - 37                                                             43%

 Faculd./Instit. de Investigação � 24                           29%

 ESE/Esc. Sup. de Tecnol. Saúde � 20                          23%

 Sub-regiões de Saúde � 11                                           11%

 Associações - 5                                                            5%

 Ind. Farmacêutica � 7                                                   8%

 Outros � 11                                                             11%
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localização geográfica do serviço

 Região Norte � 28

 Região Centro - 31

 Região de Lisboa e Vale do Tejo - 48

 Região do Alentejo - 2

 Região do Algarve - 3

 Regiões Autón. da Madeira e dos Açores - 3
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distribuição percentual por 

categoria profissional

 Técn. Profissionais BD � 117                   37%

 Administrativos � 118                              37%

 Técnicos Sup. BD - 81                             26%

Obs: 1 -Os técnicos profissionais continuam a ser o grupo   
profissional mais representativo, mantendo-se +/-
inalterável

2 - Houve um aumento considerável no grupo do pessoal        
técnico superior.
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distribuição percentual com ligação 

à Internet

 Têm ligação à INTERNET � 110

 Não têm ligação à INTERNET � 9

Num universo de 120 Serviços 
95% têm acesso à INTERNET
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distribuição do número de respostas 

por alguns serviços prestados

 Empréstimo inter-bibliotecas

 90 � Sim

 30 � Não

 Fornecimento de fotocópias

 109 � Sim

 11 - Não
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breves conclusões

 R e l a t i v a m e n t e  a o s  d a d o s  a p u r a d o s  e 
apresentados no �POSTER� no Porto em 2001, 
alguns passos foram dados, especialmente no diz  
respeito à utilização das novas tecnologias

 Vamos apostar na qualidade dos nossos serviços 
e continuar a fazer mais e melhor!

 Afinal�
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Coimbra

Biblioteca Joanina D. João V

de ontem

Nova Biblioteca de Alexandria

A MUDANÇA É POSSÍVEL E INEVITÁVEL

para hoje




