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EDS - EBSCO Discovery Service

O EDS - EBSCO Discovery Service é um portal agregador de conteúdos que permite 
com uma só pesquisa encontrar os recursos assinados pelo ISCTE-IUL, bem 
como muitos outros em acesso livre. Com a integração do catálogo bibliográfico 
da Biblioteca nesta plataforma pode agora, à distância de um clique, aceder aos 
registos de livros, teses de doutoramento e dissertações de mestrado bem como 
a muito mais informação relevante para o seu trabalho académico em https://
catalogo.biblioteca.iscte-iul.pt/cgi-bin/koha/opac-texts.pl?op=EDS.

>

Consulte aqui os artigos científicos depositados no Repositório ISCTE-IUL durante o 
mês de abril.

Artigos científicos depositados no Repositório ISCTE-IUL
mês de abril

EDS - ebsco discovery 
service
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No âmbito do ciclo Livro do Mês, divulgamos, 
em maio, uma obra da área da Sociologia das 
Organizações.
O livro está exposto no 1º piso da Biblioteca 
onde pode encontrar a respetiva brochura 
elaborada pela Biblioteca.

Quer a brochura quer o índice da obra estão igualmente 
disponíveis na página Web da Biblioteca.

Poderá ainda ver um pequeno vídeo, de apresenta-
ção da obra.

A Biblioteca do ISCTE-IUL, em colaboração 
com a Associação Portuguesa de Energia, 
tem patente, de 2 a 30 de maio, uma 
exposição bibliográfica subordinada ao tema 
Energia: mercado e cooperação.

As obras apresentadas na Exposição 
Bibliográfica constam de brochura elaborada como 
material acompanhante. 
Pode proceder à sua consulta na página Web da 
Biblioteca.
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Exposição Bibliográfica
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Repositório ISCTE-IUL
Os dOcumentOs cOm mais dOwnlOads nO mês de abril

The effects of celebrity endorsement on consumers purchasing intentions 
865 Downloads. Disponível em http://hdl.handle.net/10071/5252

The impact of youtube brand’s channels on brand related attitudes: affective 
commitment, affective brand loyalty and purchase intention 
827 Downloads. Disponível em http://hdl.handle.net/10071/7086

Business plan for an innovative tutoring and study center
709 Downloads. Disponível em http://hdl.handle.net/10071/6771

Examining the differences of the internationalization strategies of two of the major 
brands in the smartphone industry - Apple inc. versus Samsung electronics
644 Downloads. Disponível em http://hdl.handle.net/10071/13973

Plano de negócio: In Vino: restaurant & wine bar
622 Downloads. Disponível em http://hdl.handle.net/10071/4688

Pode aceder ao Repositório em: https://repositorio.iscte-iul.pt/

>

Leituras do Mundo
a OrganizaçãO das nações unidas e a questãO cOlOnial pOrtuguesa

No dia 11 de abril decorreu, nas instalações da Biblioteca, uma sessão de 
Leituras do Mundo, “um espaço de conversa sobre Relações Internacionais”, da 
responsabilidade conjunta dos Serviços de Informação e Documentação (SID/
Biblioteca) e do Centro de Estudos Internacionais (CEI-IUL).

Foi apresentada a obra A organização das Nações Unidas e a questão colonial por-
tuguesa, com a presença da sua autora, Aurora Almada e Santos e moderação de 
Luís Nuno Rodrigues (CEI-IUL).

A próxima sessão de Leituras do Mundo será realizada dia 29 de maio, na 
Biblioteca. Será apresentada a obra de Francisco Vasconcelos Romão, Espanha e 
Catalunha: choque entre nacionalismos.

>
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Entre os dias 11 e 13 de abril realizaram-se em Braga, nas instalações do Laboratório 
Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), as Jornadas FCCN 2018.

As Jornadas são o principal ponto de encontro anual da FCCN com a comunidade de 
ensino superior e de investigação por ela servida estando presentes, entre outros, 
bibliotecários e informáticos de IES.

Neste âmbito, teve lugar a reunião de trabalho PTCRIS, projeto no qual os Serviços de 
Informação e Documentação do ISCTE-IUL participam, tendo sido apresentado o balanço 
das atividades realizadas em 2017 e dado a conhecer os últimos desenvolvimentos, com 
especial destaque para: 
a) sistema nacional de gestão curricular Ciência Vitae; 
b) serviço para gestão de organizações;
c) serviço para sincronização de dados. 
Nesta reunião foi ainda apresentado o plano de atividades do projeto PTCRIS para o ano 
de 2018.

Jornadas FCCN 2018

No dia 23 de abril celebrou-se o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor. A Biblioteca 
desenvolveu um conjunto de atividades para a Comunidade ISCTE-IUL na semana de 23 
a 27 de abril:
 

Bookcrossing: para lá da leitura académica!
A Biblioteca do ISCTE-IUL possui um ponto de troca gratuito de livros de ficção com o 
qual se pretende reforçar o papel da Biblioteca no desenvolvimento cultural de quem 
a procura, contribuindo para a promoção de hábitos de leitura e  para a formação do 
sentido estético de todos os interessados. Este serviço funciona todo o ano,  porém, 
neste período foi possível trocar um livro por dois!
 

Banco de ofertas especial
A oferta de livros é disponibilizada aos utilizadores da Biblioteca quinzenalmente. Nesta 
semana, reuniram-se ofertas especiais num Banco de ofertas especial!
 

Arcimboldo: O mistério na Biblioteca!
Jogo de tabuleiro construído pelos funcionários da Biblioteca com o qual se pretende 
dar a conhecer os recursos e serviços da Biblioteca. No dia 23 de abril , os utilizadores 
juntaram-se à equipa para jogar connosco!
 
Foram ainda criados materiais de divulgação sobre as comemorações com provérbios 
sobre o livro e a leitura e lançado no Facebook uma campanha para que os leitores 
partilhassem o livro da sua vida!
 
Para o ano, haverá mais iniciativas!
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