
Sugestões a acrescentar sobre a descrição das competências atribuídas aos Serviços de 

Informação Documental 

 

- Garantir e recolher informação estatística sobre as publicações editadas pelo IPCA e restantes 

informações relacionadas com a informação documental e comunicar às entidades nacionais 

responsáveis pelo tratamento dos dados (INE – Instituto Nacional de Estatística, AGECOP – 

Associação Para a Gestão da Cópia Privada, B-on – Biblioteca do Conhecimento Online); 

- Estabelecer e assegurar com as entidades creditadas para o efeito (Agência Nacional de ISBN e 

Agencia Nacional de ISSN) a atribuição dos, ISBN; ISSN e DOI (Digital Object Identifier), para 

as publicações editadas pela comunidade IPCA; 

- Gestão e manutenção das bases de dados científicas, nomeadamente catálogos bibliográficos, 

repositório nacional e institucional e plataformas científicas; 

- Divulgar e promover o acesso às diferentes fontes de informação, através da realização sessões 

de informação e sensibilização ao utilizador (estratégias de pesquisas nas diferentes bases de 

dados; como elaborar trabalhos académicos; normas sobre a apresentação de referências 

bibliográficas; apresentação e divulgação do uso das ferramentas do software da biblioteca) e 

disponibilização de conteúdos de apoio à utilização dos recursos informativos disponíveis na 

Biblioteca; 

- Elaborar estudos e pareceres sobre as diferentes bases de dados científicas; 

- Elaborar e propor procedimentos técnicos de melhoria do serviço e da prestação de serviços ao 

utilizador; 

- Propor o estabelecimento de protocolos informais com Bibliotecas nacionais e Internacionais, 

através do EIB, permutas e doações; 

- Propor e implementar políticas de gestão de biblioteconomia e definir políticas de tratamento 

documental; 

- Garantir e assegurar a colaboração nos mais diversos assuntos relacionados com a área 

documental das unidades orgânicas e serviços do IPCA; 

- Garantir todo o apoio administrativo (executar e controlar as operações administrativas 

referentes a receitas e despesas da Biblioteca; executar as operações administrativas referentes à 

gestão do pessoal do serviço (assiduidade, férias e horários; executar a aquisição de bens e manter 

o inventário do material não livro; gerir a entrada e saída de correio e manter o arquivo do serviço; 

coordenar e controlar as tarefas de manutenção e limpeza do edifício da Biblioteca. 

 


