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Pesquisa Bibliográfica no Catálogo da EST 

 

O catálogo bibliográfico permite explorar o fundo documental existente na biblioteca da EST e a localização 

inequívoca de um documento. A utilização do catálogo facilita a relação entre o utilizador e o acervo bibliográfico, 

sendo uma importante ferramenta de pesquisa que se encontra acessível on-line. 

1 - Apresentação das funcionalidades do interface de pesquisa: 
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2 - Como pesquisar: 

 

Pesquisa por AUTOR: 

 

 

Pesquisa por PALAVRA: 

 

 

Pesquisa por PALAVRA com Operador Boleano E: 

   

 

 

 

 

Operador boleano E 

Selecione duas caixas para o campo 

palavra e coloque as palavras para 

pesquisa. Escolha o Operador Boleano E 

EX: Energias E Renováveis  

No Campo Autor coloque o nome de 

forma invertida: Apelido, restantes nomes 

do autor. Acione o botão pesquisar e os 

resultados surgem no ecrã. 

No campo palavra escreva a palavra que 

pretende e acione o botão pesquisar para 

ver os resultados. 

Nota: Para utilização dos operadores 
boleanos ver explicação detalhada 
na pag. 5. 
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Pesquisa por PALAVRA com operador Boleano OU: 

              

Pesquisa por PALAVRA com operador Boleano NÃO :  

 

 

Pode usar a caixa A…Z para saber o nome exato do autor, o título ou a palavra exata. Para isso basta colocar, por 
exemplo, uma palavra no campo título e acionar a caixa A…Z, é aberta uma nova janela a partir da qual pode escolher 
a opção que mais interessa. De seguida deve escolher o botão adicionar: 

 

                   

Pode selecionar o 
título que mais lhe 
interessa e 
selecionar a opção 

adicionar. 

Operador boleano OU 

Selecione duas caixas para o campo 
palavra e coloque as palavras para 
pesquisa. Escolha o operador Boleano OU 

EX: Estradas OU Rodovias 

Operador boleano NÃO 

 Selecione duas caixas para o campo palavra 
e coloque as palavras para pesquisa. Escolha 
o operador Boleano NÃO  

EX: Iluminação NÃO natural  

Nota: Para utilização dos operadores 
boleanos ver explicação detalhada 
na pag. 5. 

Nota: Para utilização dos operadores 
boleanos ver explicação detalhada 

na pag. 5. 
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3 - Pesquisar no catálogo de outras bibliotecas do IPCB a partir do Catálogo da Biblioteca da EST: 

                         

 

Os resultados são apresentados da seguinte forma: 

                          

 

1 - Colocar o 
termo para 

pesquisa 

2 - Selecionar 
a opção SIM 
para pesquisa 
Multibase 

3 - Acionar 
pesquisa 

 

4 - Para visualizar os 
registos. 
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4 - Utilização dos operadores boleanos para otimização dos resultados da pesquisa:  

Os operadores boleanos são auxiliares na pesquisa de informação. A sua utilização permite obter resultados com 
maior pertinência. Os operadores disponíveis são 3: 

 

OU 

“O termo OR (ou OU) pode 
também ser utilizado para 
combinar palavras. Neste caso 
a pesquisa recupera artigos que 
contenham uma ou outra 
palavra-chave. Este tipo de 
pesquisa resulta melhor quando 
pretende encontrar os 
sinónimos de um determinado 
conceito. Como resultado, a 
pesquisa fica mais alargada.” 

 

 

E 

“Quando pretender encontrar 
artigos que reunam duas ou 
mais ideias deverá ligar os 
termos de pesquisa com a 
palavra AND (ou E). Isto significa 
que ambos os termos deverão 
surgir algures no registo. O AND 
é utilizado para limitar a 
pesquisa.” 

 

 

 

NÃO 

“O termo NOT (ou NÃO) pode também 
ser utilizado para combinar palavras. 
Com este auxiliar recupera resultados 
nos quais conste apenas o primeiro 
termo, excluindo todos aqueles que 
contenham o segundo termo. O NOT 
expande a pesquisa.” 

 

 

 

 

 

Informação Retirada de : http://www.b-on.pt/boas-praticas/tecnicas-de-pesquisa/ 

            

 

 

 

Lembramos que pode sempre colocar as suas dúvidas através do e-mail: biblioteca.est@ipcb.pt ou, se preferir 
pode fazê-lo diretamente no balcão de atendimento da biblioteca. 

 

              Desejamos um bom trabalho! 

http://www.b-on.pt/boas-praticas/tecnicas-de-pesquisa/
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