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O Serviço de Pesquisa da ULisboa é uma ferramenta que permite 
a pesquisa, a partir de um único ponto de acesso, de todos os 
recursos da Universidade de Lisboa e das suas Escolas. Este Serviço 
de Pesquisa poderá ser encontrado no website da ULisboa aqui. 
E ainda nos websites de cada uma das Bibliotecas das Escolas da 
Universidade.

O sistema denomina-se EDS – EBSCO Discovery System e integra 
50 000 títulos em texto integral; 1 200 000 registos bibliográficos; 
30 000 documentos no Repositório da ULisboa; 320 milhões de 
artigos de jornais; 64 000 revistas; 400 000 atas de conferências; um 
milhão de CD e DVD. Este acervo está alojado na b-on (Biblioteca 
do Conhecimento Online), no Repositório da ULisboa, e em todos 
os outros sistemas, publicações ou assinaturas que cada uma das 
Escolas tem individualmente.

Sistema de Pesquisa da ULisboa

https://www.ulisboa.pt/info/bibliotecas-e-pesquisa-bibliografica
https://www.ulisboa.pt/info/bibliotecas-e-pesquisa-bibliografica%20
https://www.ulisboa.pt/info/bibliotecas-e-pesquisa-bibliografica%20


Sistema de Pesquisa da ULisboa   4

Quais as vantagens?

A Universidade de Lisboa está comprometida em fornecer à 
sua comunidade académica uma experiência de pesquisa fácil e 
intuitiva, semelhante ao que se espera de um motor de busca como 
o Google. O Sistema de Pesquisa da ULisboa tem aqui um papel 
preponderante na disponibilização on-line de todos os recursos 
disponíveis em todas as suas bibiotecas e repositórios. Uma das 
suas maiores vantagens é permitir a investigação académica a 
estudantes, professores e investigadores com a maior rapidez e 
eficácia possíveis, tudo à distância de um clique, e sem necessidade 
de sair de casa. 

Outras vantagens:

• Um único interface de pesquisa
• Agrega todas as fontes de informação disponíveis na ULisboa
• Permite maior rapidez na obtenção de resultados
• Possibilita a definição do idioma de pesquisa
• Aumenta a diversidade de informação bibliográfica disponível
• Possibilita o acesso direto ao texto completo
• Disponibiliza milhares de e-books e artigos integrais em PDF
• Permite o envio e a partilha de textos entre professores e estudantes 
e entre investigadores
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Como aceder?

Poderá aceder ao Sistema de Pesquisa da ULisboa em qualquer 
espaço do campus da Universidade ou em sua casa. 
Caso queira aceder a partir de casa, terá de se certificar que tem o 
serviço VPN da ULisboa configurado e ligado. Se ainda não tiver, 
consulte as instruções aqui.
Para começar a pesquisa bibliográfica, basta aceder à página da 
ULisboa aqui e em seguida clicar em Pesquisa Bibliográfica, nas 
ligações úteis. Depois, faça o seu registo, clicando no link Registo 
no menu superior.

Só depois de registado terá 
acesso a todas as funcionalidades 
do sistema, nomeadamente fazer 
o download de livros ou artigos e 
guardar todo o seu histórico de 
pesquisa.

https://www.ulisboa.pt/info/vpn
https://www.ulisboa.pt/info/bibliotecas-e-pesquisa-bibliografica
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Como pesquisar?

O sistema permite dois tipos de pesquisa: básica e avançada. 
Poderá utilizar termos de pesquisa em português ou noutros idiomas, 
uma vez que o sistema agrega recursos com termos indexados em 
diferentes línguas.

Pesquisa Básica

A opção de pesquisa básica surge por defeito e permite a pesquisa por 
palavra-chave, título, ou autor. Para seleccionar umas das 3 opções, 
use a seta no campo Palavra-chave.
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Pesquisa Avançada

Se desejar um ou mais limitadores ou expansores opcionais, clique no 
link Opções de pesquisa ou Pesquisa Avançada.

Ao selecionar uma destas opções, poderá escolher entre 
4 modos de pesquisa:
• Booleana/Frase
• Pesquisar todos os termos de pesquisa que indicou
• Localizar qualquer dos termos especificados
• Pesquisa SmartText

Expandir por:
• Aplicar assuntos equivalentes
• Aplicar palavras relacionadas
• Pesquisar também no texto integral dos artigos

Restringir os resultados por:
• Coleção (Escola ou Repositório específicos)
• Revisão por pares
• Autor
• Título
• Data de publicação
• Idioma

Pesquisa Avançada

Se desejar um ou mais limitadores ou expansores opcionais, clique no 
link Opções de pesquisa ou Pesquisa Avançada.
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Se optar por clicar no link Pesquisa Avançada, surgem os mesmos 
parâmetros de pesquisa, aos quais se acrescentam os operadores 
booleanos AND, OR e NOT, que correspondem aos dois campos 
abaixo do termo principal de pesquisa.
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Pesquisa Booleana

A pesquisa booleana permite relacionamentos lógicos entre termos a 
pesquisar, usando os operadores AND, OR e NOT. Poderá usar estes 
operadores para criar uma pesquisa muito ampla ou muito restrita. 
 
O operador AND permite combinar termos de pesquisa para que cada 
resultado contenha todos os termos. Por exemplo, se pesquisar “viagens 
AND Europa” irá encontrar artigos que contêm viagens e Europa. 

O operador OR combina termos de pesquisa para que cada resultado 
da pesquisa contenha, pelo menos, um dos termos. Por exemplo, 
se pesquisar os termos “faculdade OR universidade”, encontrará 
resultados que contêm, pelo menos, um desses dois termos.

O operador NOT exclui termos para que cada resultado da pesquisa 
não contenha nenhum dos termos a seguir. Por exemplo, se pesquisar 
“ficção NOT contos”, encontrará resultados que contêm ficção, mas 
não contos.

Para um melhor uso dos operadores booleanos, poderá usar parêntesis 
para juntar termos de pesquisa dentro de outros termos.Poderá 
colocar os termos de pesquisa e seus operadores entre parêntesis para 
especificar a ordem com que eles são interpretados. As informações 
entre parêntesis são lidas primeiro e, depois, as informações fora 
dos parêntesis. Por exemplo, se inserir (aluno OR estudante) AND 
universidade, os resultados da pesquisa irão conter a palavra aluno ou 
estudante, juntando um destes termos à palavra universidade.
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Pesquisa SmartText

A pesquisa SmartText permite que copie e cole grandes excertos de 
texto para procurar resultados. O sistema analisa a seleção de texto 
colocada na caixa de pesquisa, identificando as palavras e frases mais 
relevantes. A partir desta análise, o sistema apresenta uma lista de 
resultados com base nos diferentes pesos de relevância das palavras e 
frases identificadas.

Assim que clicar na opção Pesquisa SmartText, a caixa de pesquisa 
aumenta para indicar que pode inserir o texto que desejar. Digite o 
texto ou copie-o e cole-o a partir de um artigo, ou de outra fonte, no 
campo de pesquisa. Depois, selecione qualquer um dos limitadores 
ou expansores e clique em Pesquisar.

Insira aqui o texto
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Publicações por disciplina

O Sistema permite ainda a pesquisa de publicações por disciplina. 
Para aceder, clique em Publicações, na barra de menu superior, no 
canto superior esquerdo. Para procurar uma publicação específica, 
pode optar por introduzir o título, o assunto ou o ISSN/ISBN na 
caixa de pesquisa.
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Se pretender guardar todo o histórico da pesquisa, deverá efetuar o 
login, caso ainda não o tenha feito, com as credenciais com que se 
registou. Só registado poderá fazer o seguinte:
• Guardar preferências
• Organizar a pesquisa em pastas
• Partilhar pastas com outras pessoas
• Ver pastas de outras pessoas
• Guardar e recuperar o histórico de pesquisa
• Criar alertas de e-mail e/ou RSS feeds
• Aceder à pesquisa guardada remotamente

O sistema grava as pesquisas realizadas durante um curto espaço de 
tempo. Para aceder a este histórico, basta clicar no link Histórico de 
Pesquisas.

Como gravar a pesquisa?
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Resultados da Pesquisa

Nos resultados da pesquisa, poderá obter informação sobre a 
localização e disponibilidade de cada um dos documentos. Por 
exemplo, em que Biblioteca ou Repositório se encontram e se estão 
disponíveis para download ou em estante.
Se pretender apenas pesquisar recursos em acesso aberto, deverá 
recorrer aos filtros apresentados no menu do lado esquerdo e 
selecionar a opção Texto Integral. Além disso, estas opções permitem 
ainda limitar a pesquisa por Tipos de Fontes, como por exemplo:
•  Livros
•  Revistas académicas
•  e-Books
•  Notícias
•  Teses
•  Vídeos
•  Partituras musicais
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Registo detalhado e download

Para ter acesso ao registo detalhado de um documento, clique nos 
títulos dos resultados da pesquisa. No menu do lado esquerdo terá a 
opção de fazer o download do documento, caso este esteja acessível 
em formato eletrónico. No menu do lado direito, terá as opções de 
guardar, imprimir, enviar por e-mail, citar, exportar e aceder ao link 
do registo.
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Ajuda adicional

Para esclarecer outras dúvidas, pode aceder ao link Ajuda, no menu 
superior, do lado direito, que o redirecionará para a página da 
assistência técnica da EBSCO, disponível em inglês.



FICHA TÉCNICA
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