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Contexto 

• Fortes restrições orçamentais 

• Recursos humanos 

 



Timeline 2004-2014 
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Linhas gerais 

• Renovação de licenças que terminam em 

2014 

• Gerir, operar e otimizar, numa lógica de 

melhoria contínua, os serviços eletrónicos 

• Consolidar serviço de preservação 

• Plano de formação 

• Comemorações do aniversário dos 10 anos 

da b-on 



Quadro metas 

Designação Trimestre 

Jornadas FCCN 2014 1 

Boletim estatístico 

Reunião Conselho Consultivo 
2 

Organização ICOLC 

Dia aniversário b-on 

Análise comparativa serviços eletrónicos 

3 

Novo sítio web b-on 

Renovação de licenças 
1 a 4 



Quadro deliverables 

Designação Trimestre 

Boletim estatístico b-on 2013 1 

Plano nacional de formação  b-on (programa) 1 

Relatório de análise comparativa de serviços eletrónicos 2 

Kit b-on para novos membros 2 

Relatório annual redes sociais 2 

Relatório anual Serviço de pesquisa 3 

Relatório anual Formação (execução) 3 

Relatório anual Programa de Visibilidade 3 

Relatório anual Programa de Preservação 4 

Relatório anual Serviço de Mobilidade 4 



# Designação Notas 

WP1 Gestão de conteúdos Renovações 2014 

WP2 Serviços electrónicos – 

Gestão e operação 

Metalib, SFX, U-Stat 

Mobilidade b-on, OTRS 

WP3 Front and backoffice Info, Helpdesk 

Arquivo morto, visibilidade 

Boletim estatístico 

WP4 Comunicação, 

disseminação e 

formação 

Sítio Web 

Educasts 

e-learning  

Colibris 

Presencial (suportada instituição) 

Jornadas 

Workpackages 



Workpackages (desenvolvimento) 

# Designação Notas 

WP5 Programa de 

preservação 

Consolidar Serviço preservação-Portico 

Relatório de implementação 

WP6 Serviços eletrónicos – 

desenvolvimento 

Análise comparativa serviços 

eltrónicos (EBSCO vs ExLibris) 

Análise de ferramenta para gestão de 

membros 

WP7 Ferramentas internas OTRS, Excel, wiki, Nagios, área 

partilhada 

 



SCOAP3 em funcionamento 

PT-CRIS 





10 anos 

• Organização do ICOLC 2014 

• Organização dia b-on (10 anos) 

• Artigo 10 anos b-on (PT e ENG) 

• Remodelação profunda do sítio web b-on 

• Dinamização redes sociais (histórias de 

instituições ou utilizadores de 10 anos b-on) 

• Merchandising (eletrónico) 10 anos da b-on 

• Apresentação 10 anos b-on em CRUP, 

CCISP e CLA 

 



ICOLC 



International Coalition of Library 

Consortia (ICOLC) 

• Cerca de 200 Consórcios de Bibliotecas de 

todo o mundo (América do norte e sul, 

europa, austrália, asia, africa) 

• Existe desde 1996 serve todos os tipos e 

tamanhos de bibliotecas 

• Reúne duas vezes por ano para conduzir 

reuniões sobre: novos recursos, praticas de 

preços de recursos eletrónicos e outros tais 

como de importância para gestores, 

conselhos de administração e bibliotecas de 

consórcios 

 

http://icolc.net/consortia?title=


ICOLC 2014 



Conselho Consultivo 

O conselho consultivo é o órgão de consulta, apoio e 

participação na definição das linhas gerais de 

atuação da FCT, I.P., em matéria de computação 

científica nacional. 
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