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Toda a informação 
à distância de um clique!

A Biblioteca do Conhecimento Online (b-on) 
garante o acesso eletrónico aos conteúdos 
cien�ficos disponibilizados pelas principais 
editoras académicas e cien�ficas internacionais.
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Natureza da ins�tuição:

Ins�tuições do ensino superior; 

Ins�tuições de I&D; 

Ins�tuições integradas na Administração Pública; 

Ins�tuições privadas sem fins lucra�vos;

Hospitais.

Quem pode aceder?

Quem pode aderir?

Para além de disponibilizar o acesso a conteúdos cien�ficos, 
a b-on disponibiliza um conjunto de serviços integrados e 
complementares: 

Serviços eletrónicos - serviço de pesquisa (pesquisa.b-on.pt), 
que disponibiliza um ponto único de pesquisa a documentos 
de carácter cien�fico e académico; serviço de indicadores de 
u�lização, que permite às ins�tuições membro obter 
informação sobre a u�lização dos recursos da própria 
ins�tuição;

Serviço de preservação - permite garan�r o acesso 
perpétuo a parte dos conteúdos disponibilizadas aos 
membros/ex-membros;

Comunicação, disseminação e formação - visa potenciar a 
u�lização dos serviços disponibilizados pela b-on. 

União Europeia
FEDER

U�lizadores ins�tucionais - todos aqueles que desenvolvem 
a�vidade nas ins�tuições aderentes (estudantes, bolseiros, 
docentes, inves�gadores, pessoal técnico, etc.) .
 
Walk in users - todos aqueles que, não sendo u�lizadores 
ins�tucionais, acedem aos conteúdos da b-on a par�r de 
uma ins�tuição aderente.

 Obje�vos
Os recursos b-on, integrados em pacotes, cobrem as 
diversas áreas do conhecimento e oferecem uma �pologia 
variada de conteúdos (livros, periódicos, base de dados e 
outros). Para além do acesso aos pacotes académico e 
hospitalar, as ins�tuições aderentes podem ainda subscrever 
individualmente o acesso a outros conteúdos adicionais.

Recursos da b-on

Quais os principais serviços?

Financiamento inicial:

Recursos:

Promover o acesso eletrónico a grande parte das 
principais fontes internacionais de conhecimento;

Dinamizar e es�mular a comunidade para o consumo e 
produção de conteúdos cien�ficos;

Aumentar a visibilidade, acessibilidade e difusão dos 
resultados da ac�vidade académica e da inves�gação 
cien�fica portuguesa, potenciando o seu uso e impacto na 
comunidade cien�fica nacional e internacional;

Desenvolver e assegurar uma polí�ca de preservação de 
modo a garan�r o acesso perpétuo aos conteúdos 
cien�ficos disponibilizados;

Desenvolver competências-chave na gestão da informação 
e do conhecimento;

Ser referência no fornecimento de serviços eletrónicos e 
produtos que respondam às necessidades dos vários 
grupos de u�lizadores;

UMA INICIATIVA:




