
SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DE FLUP 

BIBLIOTECA 

 

 

No sentido se minimizar os danos causados pelas restrições de acesso aos serviços da 

Biblioteca durante este período de confinamento, selecionamos um conjunto de 

recursos digitiais com acesso aos textos integrais, que pensamos possam vir a ser úteis 

para a atividade académica que todos continuamos a desenvolver remotamente. 

Atualizamos agora o trabalho efetuado em 24 de março de 2020, esperando que possa 

continuar a ter a utilidade, que se lhe pretende dar, durante ete período que nos obriga 

a alterar rotinas e a descobrir alternativas que, no que respeita ao acesso à informação, 

têm o seu suporte nas fontes de infornação digital  que constam da lista que 

apresentamos no presente documento. 

 

Bom trabalho e até breve 

5 de novembro de 2020 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DA FLUP 

Seleção de recursos digitais 

 

 

A seleção que apresentamos não exclui a consulta de 

muitos outros recursos que poderão encontrar  

 
 

no site da Biblioteca 
(https://sdi.letras.up.pt/)  

 
 

e no catálogo 
(https://catalogo.up.pt/F/?func=file&file_name=find-

b&local_base=FLUP) 

 

 

 

 

 

https://sdi.letras.up.pt/
https://catalogo.up.pt/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=FLUP
https://catalogo.up.pt/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=FLUP


 

RECURSOS DE ACESSO CONDICIONADO À COMUNIDADE 

ACADÉMICA DA UP 

 

Para aceder remotamente aos conteúdos das bases de dados de acesso 

restrito à comunidade UP terá que utilizar a VPN. 

 

B-ON BIBLIOTECA DO CONHECIMENTO ONLINE 
https://www.b-on.pt/ 

A Biblioteca do Conhecimento Online (b-on) disponibiliza o acesso ilimitado e permanente, às 

instituições de investigação e do ensino superior, aos textos integrais de milhares periódicos 

científicos e ebooks online de alguns dos mais importantes fornecedores de conteúdos, através 

de assinaturas negociadas a nível nacional. Nas coleções disponíveis poderá aceder aos 

conteúdo das revistas publicadas pelas editoras Sage, Wiley, Springer, Elsevier, Taylor & Francis 

 

EBSCOHOST 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost 

Disponibiliza o acesso a um conjunto de bases de dados subscritas pela UP e por várias das suas 

Faculdades. Integram milhões de artigos científicos dos mais importantes fornecedores de 

conteúdos, nas mais variadas áreas do conhecimento. Esta plataforma integra as bases de dados 

subscritas pela FLUP, Sociology Source Ultimte, Library and Information Science Source e Fonte 

Académica 

 
LITERATURE ONLINE 
https://search.proquest.com/lion/literature/ 

Permite o acesso ao texto integral de milhares de artigos, livros, obras de referência e materiais 

audiovisuais na área das literaturas em língua inglesa. Disponibiliza o acesso aos conteúdos de 

cerca de 430 revistas científicas, a mais de 350.000 textos primários de poesia, drama e prosa, 

a centenas de obras de referência e a centenas de vídeos e outros materiais audiovisuais. 

 

EJOURNALS AtoZ (KING’S COLLEGE LONDON) 
http://sfx.kcl.ac.uk/kings/az 

Este serviço permite o acesso a uma listagem de mais de 25.000 títulos de revistas científicas. 

Ao pesquisar os títulos que pretende consultar, se os mesmos forem subscritos pela 

Universidade do Porto, poderá ter acesso aos respetivos conteúdos usando a VPN.  

https://www.b-on.pt/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost
https://search.proquest.com/lion/literature/
http://sfx.kcl.ac.uk/kings/az


 

EDITORAS 

 
Acesso as coleções aos conteúdos das revistas científicas publicadas pelas 

seguintes editoras 
 
 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (UP) 
https://www.cambridge.org/core 

 
OXFORD JOURNALS (UP) 
https://academic.oup.com/journals/ 

 
SAGE JOURNALS (UP) 
https://journals.sagepub.com/ 

 
SCIENCEDIRECT (B-ON) 
https://www.sciencedirect.com/ 

 
SPRINGER (B.ON) 
https://www.springer.com/gp 

 
TAYLOR & FRANCIS (B-ON 
https://www.tandfonline.com/ 

 
WILEY ONLINE LIBRARY 
https://onlinelibrary.wiley.com/ 

 

 

 

 

 

https://www.cambridge.org/core
https://academic.oup.com/journals/
https://journals.sagepub.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.springer.com/gp
https://www.tandfonline.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/


RECURSOS EM ACESSO ABERTO 

 
JSTOR - Open and free content on JSTOR and Artstor 
https://about.jstor.org/oa-and-free/ 
 
Durante o período de crise provocado pelo COVID-19 a base de dados JSTOR vai disponibilizar 
mais conteúdos em acesso aberto e gratuito. Os conteúdos da base integram milhares de 
artigos, livros e materiais audiovisuais.   

 
BASE Bielefeld Academic Search Engine 
https://www.base-search.net/ 

BASE é um dos mais completos motores de busca dedicado especialmente à busca de materiais 
académicos disponíveis na internet. Fornece cerca de 250 milhões de documentos de cerca de 
5000 fontes de informação, essencialmente repositórios institucionais de universidade de todo 
o mundo. Integra nas suas coleções os conteúdos do RCAAP (https://www.rcaap.pt/), do 
Repositório Aberto da UP (https://repositorio-aberto.up.pt/), e das Revistas da FLUP 
(http://ojs.letras.up.pt/). O acesso ao texto integral é possível em cerca de 60% dos conteúdos.  
 

NDLTD Networked Digital Library of Theses and Dissertations 
http://www.ndltd.org/ 

A NDLTD é uma organização internacional dedicada a promover a disseminação e preservação 
de dissertações e teses digitais de universidades de todo o mundo. Disponibiliza o acesso ao 
texto integral de mais de 6 milhões de documentos, com a particularidade de ser uma das bases 
de dados em que a língua portuguesa está melhor representada. 

 
DOAJ Directory of Open Access Journals 
https://www.doaj.org/ 

Com sede na Universidade de Lund DOAJ é um dos mais conhecidos e conceituados diretórios 
de revistas científicas em acesso aberto. Disponibiliza o acesso ao texto integral de mais de 
4.700.000 artigos de mais de 14.300 revistas de 133 países.   
 

DOAB Directory of Open Access Books 
https://www.doabooks.org/ 

DOAB é um consórcio constituído pela OpenEdition, OAPEN, CNRS e a Universidade Aix-
Marseille cujo objetivo consiste na edição e disseminação do livro académico. Integra mais de 
27.600 livros de 377 editoras académicas com acesso aberto ao texto integral.      
 

INTERNET ARCHIVE 
https://archive.org/ 
 
Disponibiliza o acesso livre a milhões de livros, vídeos, imagens, em suma a todo o tipo de 
documentos e suporte digital. 

 

https://about.jstor.org/oa-and-free/
https://www.base-search.net/
https://www.rcaap.pt/
https://repositorio-aberto.up.pt/
http://ojs.letras.up.pt/
http://www.ndltd.org/
https://www.doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://archive.org/


 

BIBLIOTECAS DIGITAIS 

 
Veja a coleção selecionada pela Biblioteca da FLUP em: 

https://sdi.letras.up.pt/default.aspx?pg=s_leitura_virtual.ascx&m=21&s=48 

 

PORTUGUESAS 

 
Biblioteca Digital da FLUP 
https://ler.letras.up.pt/ 

 
CEPESE Publicações - FLUP 
https://www.cepese.pt/portal/pt/publicacoes/colecoes 

 
ILCML Publicações - FLUP 
https://ilcml.com/ 

 
Biblioteca Digital da FLUL 
http://ww3.fl.ul.pt/biblioteca/biblioteca_digital/ 

 
Biblioteca Nacional Digital 
http://bndigital.bnportugal.gov.pt/ 

 
UCDigitalis – Universidade de Coimbra 
https://digitalis.uc.pt/ 

 
CECS Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade – Universidade do 
Minho 
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/cecs_ebooks/issue/archive 

 

https://sdi.letras.up.pt/default.aspx?pg=s_leitura_virtual.ascx&m=21&s=48
https://ler.letras.up.pt/
https://www.cepese.pt/portal/pt/publicacoes/colecoes
https://ilcml.com/
http://ww3.fl.ul.pt/biblioteca/biblioteca_digital/
http://bndigital.bnportugal.gov.pt/
https://digitalis.uc.pt/
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/cecs_ebooks/issue/archive

