Centro de Documentação e Informação
INIAV – Pólo de Investigação de Santarém

A criação do Centro de Documentação e Informação (CDI) do INIAV-Pólo de Investigação de
Santarém remonta ao ano de 1913, após a transferência da Estação Zootécnica Nacional de
Belém para a Fonte Boa, altura em que a biblioteca foi reinstalada e adaptada a Centro de
Documentação e Informação para responder ao alargamento dos programas de trabalho.

Missão
O Centro de Documentação e Informação reúne um importante acervo bibliográfico na área da
Produção Animal. Este Centro cataloga, classifica, indexa e divulga toda a informação que recebe;
dá apoio aos Investigadores e Técnicos do INIAV-Santarém e restante INIAV, bem como aos
utilizadores externos à Instituição, nomeadamente estudantes do ensino politécnico e
universitário, em regime de consulta presencial.
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Áreas abrangidas
-

Administração e legislação
Agricultura
Alimentação animal
Anatomia e morfologia animal
Ciência e produção vegetal
Ciência florestal
Ciência, produção e proteção
animal
- Ciência veterinária e higiene
- Economia, desenvolvimento e
sociologia rural
- Ecologia animal
- Ensino, extensão e informação
- Fisiologia e bioquímica animal

-

Genética e melhoramento animal
Geografia e História
Investigação agrária
Maquinaria e engenharia agrícola
Métodos matemáticos e estatísticos
Metodologia
Nutrição humana
Pescas e aquicultura
Poluição
Processamento de produtos agrícolas
Proteção vegetal
Recursos naturais e ambiente
Taxonomia e geografia animal
Tecnologia pós-colheita

Principais serviços
-

Acesso à Internet (Bases de dados internacionais)
Leitura presencial
Pesquisa na base de dados bibliográficos: PORBASE (Pacwin)
Fotocópias

Fundo documental
Obras de referência
Incluem-se aqui obras diversas como: dicionários, enciclopédias, anuários. Estas obras
encontram-se em regime de livre acesso.
Monografias
O vasto acervo monográfico divide-se em duas áreas:
• O arquivo histórico, que inclui alguns exemplares com mais de 100 anos, catalogados
manualmente e herdados da ex-Coudelaria Nacional aquando da fusão dos respectivos
serviços com a Estação Zootécnica Nacional, bem como outras obras doadas por alguns
Investigadores que prestaram serviço nesta Instituição.
• O acervo ativo, que reúne acima de 17000 títulos informatizados, organizados em regime
de livre acesso. Incluem-se neste acervo, além de obras compradas, numerosos trabalhos
realizados pelos Investigadores e Técnicos do INIAV-Santarém, disponíveis em formato
papel e em formato electrónico, e acessíveis directamente através da base de dados
bibliográficos no site da Instituição. Encerra ainda aproximadamente 9500 analíticos.
Estas obras estão organizadas nas prateleiras por assunto, segundo o sistema de classificação
Agris.
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Periódicos
O acervo de periódicos encontra-se já inteiramente informatizado e pesquisável na base de dados
bibliográficos, dividindo-se no entanto em duas áreas:
• Os periódicos em fim de vida, inseridos no arquivo histórico.
• Os periódicos com continuidade, disponíveis na sala de leitura.
Este acervo consta de 468 títulos de periódicos, de oferta ou subscritos anualmente pela
Instituição; atualmente, é possível aceder através da Biblioteca do Conhecimento on-line a
algumas revistas científicas estrangeiras da especialidade.
Os periódicos em formato electrónico estão disponíveis para consulta no computador instalado na
sala de leitura, além de estarem também acessíveis a todos os Investigadores, Técnicos e demais
funcionários do INIAV-Santarém no seu posto de trabalho através da Intranet. Os periódicos
encontram-se disponíveis em livre acesso, ordenados por título.
Informação útil
A informação bibliográfica está disponível na íntegra no site da Instituição, bem como
parcialmente no site da Biblioteca Nacional, da qual a Instituição é cooperante.
Horário
De 2ª a 6ª feira das 9H00 às 12H30 e das 14H00 às 17H30.
Contacto
Instituto Nacional de Investigação Animal e Veterinária (INIAV), I.P.
Pólo de Investigação de Santarém
Centro de Documentação e Informação
Fonte Boa
2005-048 Vale de Santarém
Tel.: 243 767 392
Fax: 243 767 306
cdi.santarem@iniav.pt
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