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Indique o termo a pesquisar para aceder diretamente aos 
resultados ou utilise o link “Serviço de Pesquisa” para aceder à 
homepage do Serviço e adicionar critérios de pesquisa. 

O Serviço de Pesquisa b-on permite realizar pesquisas nas colecções 
que a sua instituição tem acesso através da biblioteca do conhecimento 
online. Pode efetuar a sua pesquisa diretamente na caixa de pesquisa 
do Portal b-on (http://www.b-on.pt/) ou dentro do Serviço de Pesquisa. 

http://www.b-on.pt/
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Se optar pelo link Serviço de pesquisa, o ecrã principal do Serviço de Pesquisa 
abre-se por defeito na opção de pesquisa básica. 



Se pretender especificar critérios antes de lançar a sua pesquisa, clique no link 
Opções de pesquisa. 



Após selecção das opções de pesquisa, insira o(s) termo(s) a pesquisar. O 
sistema propõe Termos populares de pesquisa e Publicações disponíveis. 
Seleccione o que pretende ou clique no botão Pesquisar. 
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A pesquisa avançada possibilita maior especificação do que se pretende pesquisar, 
permitindo restringir ou aumentar o número de resultados: cruzando vários termos, 
limitando a pesquisa a determinados campos, aumentando o âmbito da pesquisa. 
Para aceder à pesquisa avançada, clique no link Pesquisa avançada, na página principal do 
Serviço de Pesquisa. 



Pode especificar o que se pretende pesquisar combinando combinando vários termos com 
os boleanos AND, OR ou NOT, seleccionando os campos onde se pretende efetuar a 
pesquisa, assim como adicionando critérios e opções de pesquisa, antes de lançar os 
resultados. 

Clique em + para acrescentar um novo 
campo de pesquisa 

Ao descer na página, 
encontram-se disponíveis 
várias opções de pesquisa, 
para limitar ou aumentar o 
âmbito da pesquisa.  



Pode especificar o que se pretende pesquisar combinando combinando vários termos com 
os boleanos AND, OR ou NOT. 

Clique em + para acrescentar um novo 
campo de pesquisa.  

Pode indicar onde pretende 
que o seu termo seja 
pesquisado: 
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Para refinar a lista de resultados da sua pesquisa, pode utilizar os limitadores que se 
encontram na secção Limite para ou usar as facetas disponíveis (tais como Tipos de 
Fontes, Assunto, Editor, Publicação, Idioma, Geografia e Fornecedor de Conteúdos) na 
parte esquerda do ecrã. Clique no link Mostrar mais para ver todas as opções 
disponíveis.  



Ao refinar os seus resultados, os critérios selecionados aparecem na zona Pesquisa 
atual para. Alguns limitadores ou expansores estão selecionados por defeito pela b-on. 
Pode removê-los também a partir desta zona, clicando no X.  
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Na página de resultados, se um iniciador de pesquisa estiver disponível para o seu termo 
de pesquisa, o mesmo aparece no topo da lista de resultados. Os iniciadores de pesquisa 
incluem links para artigos pertinentes, imagens, vídeos, etc. provenientes de uma 
variedade de fontes de grande qualidade. 



Na lista de resultados, para além de poder ler um artigo clicando no link para acesso ao 
texto completo, pode também aceder aos detalhes e resumo do artigo clicando no título 
do mesmo ou ainda visualizar a versão curta dos detalhes apontando o cursor por cima do 
ícone de prévisualização. 



Quando o texto completo do artigo se encontra disponível para um artigo, clique no link 
correspondente.  



Quando abre o artigo disponível em pdf, tem várias opções e ferramentas à sua 
disposição. Para regressar à lista de resultados, clique no link Lista de resultados que se 
encontra no topo superior esquerdo. 

Detalhes sobre o artigo e fonte. 

Ferramentas para impressão, envio por e-
mail, adicionar à pasta pessoal, citação e 
possibilidade de exportação para um 
gestor bibliográfico, link permanente e 
partilha em diversos sites. 

Para voltar à lista de resultados, clique no 
link correspondente 



Os resultados da pesquisa efetuada podem ser ordenados por relevância ou por ordem 
cronológica de publicação (crescente ou decrescente).  



Pode ainda personalizar a página e o formato dos resultados nas Opções da página.  



Com o botão compartilhar, pode adicionar resultados em pastas pessoais, partilhá-los 
com outras pessoas e criar alertas. Para tal, é necessário estar registado e ter iniciado 
uma sessão.  
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Para poder guardar os seus resultados de pesquisa para posterior consulta, é necessário 
estar registado. Para tal, clique em Iniciar Sessão e Criar uma nova Conta. 



Preencha todos os campos do registo e clique em Salvar alterações. 



 
Ao estar registado no Meu EBSCOhost, pode: 



Salvar preferências: Sempre que entrar na sua pasta pessoal, as suas preferências são 
automaticamente carregadas.  



Organizar sua pesquisa com pastas: dentro da sua conta pessoal pode criar pastas 
personalizadas e partilhar os conteúdos com outros utilizadores da biblioteca do 
conhecimento online que tenham acesso aos mesmos recursos.  

Para criar uma nova pasta, clique em 
Novo, preencha o formulário e clique no 
botão Salvar. 



Organizar sua pesquisa com pastas: pode compartilhar as suas pastas com outros 
utilizadores registados. 

Clique em Compartilhar, preencha o 
formulário e clique no botão Convidar. 



Organizar sua pesquisa com pastas: o convidado recebe um e-mail com uma senha 
que vai permitir adicionar a pasta compartilhada. Para tal, também tem de estar 
registado. 



A opção Adicionar à pasta está presente em vários lugares tais como a partir da página 
de resultados.  

Clique neste símbolo para adicionar o ítem à 
pasta. Uma vez adicionado, a pasta fica amarela. 

Clique em Compartilhar para adicionar à pasta 
todos os resultados desta página ou a pesquisa. 



Pode também criar alertas através do botão Compartilhar na página de resultados, do 
Histórico de pesquisa ou simplesmente com o botão Criar Alerta que se encontra junto 
à caixa de pesquisa. 



Preencha o formulário e clique em Salvar alerta. 

O seu alerta é guardado na categoria Alertas de 
pesquisa da sua pasta geral. 



Fim da apresentação do Serviço 
de pesquisa b-on 
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