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1. Introdução
Os Serviços de Documentação e Bibliotecas do IPB têm por atribuições fundamentais,
recolher, gerir e facultar a todos os sectores de atividade do IPB a informação de carácter
científico, técnico e cultural, necessários ao desempenho das suas funções.
Participar em sistemas ou redes de informação bibliográfica, científica e técnica, de acordo
com os interesses do IPB.
Os Serviços de Documentação e Bibliotecas do IPB garantem e desenvolvem um conjunto de
ações que promovem e facilitam o acesso dos utilizadores às mais diversas fontes de informação.
Continuar a pedir Depósitos Legais e ISBN ou ISSN para as publicações editadas pelo IPB e/ou
Escolas.
Continuar a catalogar os recursos documentais oferecidos pelo ICNF, tal como toda a
documentação adquirida ou oferecida, como monografias ou periódicos.
2. Serviços de Informação Electrónicos
A Biblioteca Digital do IPB – Repositório é a plataforma oficial da produção científica do IPB e
portanto foi integrada no sistema de avaliação docente. Continuar a editar metadados
eficientemente.
Depositar as Dissertações de Mestrado defendidas no IPB na Biblioteca Digital do IPB.
Dar formação às bibliotecárias/responsáveis das diferentes Bibliotecas do IPB, para que
também possam melhorar as suas potencialidades na edição de metadados.
Continuar a participar em reuniões de trabalho e conferências do grupo RCAAP e SARI, e
outras de interesse para a Escola e o IPB.
Reforçar os recursos disponibilizados pela Biblioteca Digital do IPB, incentivar a adesão ao
movimento do “livre acesso” à informação científica.
Participação na semana do “Open Access” e realização de outros eventos de divulgação da
produção científica.
Continuar a conceber materiais formativos, informativos e de divulgação, visando a
promoção de um maior conhecimento e utilização dos recursos disponibilizados pelo IPB;
Integração dos serviços disponibilizados pela Biblioteca no micro-site os Serviços de
Documentação e Bibliotecas;
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Manter um observatório de oportunidades de acesso experimental a publicações periódicas
em formato electrónico, em forma de trial;
Manter rotinas de verificação do correto funcionamento dos recursos electrónicos de
informação;
Apoiar os utilizadores na exploração dos recursos electrónicos disponíveis.
3. Atividades de Formação, Animação e Extensão Cultural
Promover e organizar ações de formação dentro das áreas da Biblioteconomia para alunos,
docentes e funcionários do IPB;
Continuar a assegurar a formação a pedido, pelos docentes das Escolas;
Promover ações de formação do INE.
Formação às funcionárias da Biblioteca da EsACT, (tratamento técnico e disponibilização da
informação bibliográfica)
Formação às funcionárias da Biblioteca da ESE, no depósito de dissertações de mestrado na
Biblioteca Digital do IPB.
4. Outras Bibliotecas
Os Serviços de Documentação e Bibliotecas do IPB irão colaborar com a Escola Superior de
Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela na mudança do acervo bibliográfico ainda
residente na Biblioteca Municipal de Mirandela.
5. Rede de Informação do INE em Bibliotecas do Ensino Superior
Individualmente ou em grupo, vão continuar a realizar-se ações de formação direcionadas
para os utilizadores, para que deste modo eles saibam recolher a informação disponibilizados pelo
INE com pertinência e eficácia, estando no respectivo ponto de acesso, na Escola e/ou em casa;
Apoiar os utilizadores nos pedidos de serviços especializados da Unidade Pesquisa da
Informação do INE para dados mais concretos e restritivos.
Apoiar o ponto de Acesso de Informação do INE residente ainda na Biblioteca Municipal de
Mirandela.
Clarisse do Céu Pais
Coordenadora dos Serviços de Documentação e Bibliotecas do IPB
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