RECURSOS ONLINE NA ÁREA ECONÓMICA
Acesso a bibliografia e documentação

ABI/INFORM (ProQuest)
Integra as bases de dados ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade and Industry e ABI/INFORM Dateline,
dando uma visão internacional do mundo empresarial. Compreende milhares de periódicos, dissertações,
documentos de trabalho e relatórios em texto integral. Áreas temáticas: Gestão empresarial; Economia;
Contabilidade e Finanças.
AIDDATA
Base de dados abrangente sobre financiamento internacional e ajuda externa ao desenvolvimento,
acompanhada por uma variedade de aplicações web inovadoras para a análise de dados.
ANNUAL REVIEWS
Todos os Annual Reviews estão acessíveis sem restrições.
Áreas temáticas: Antropologia, Ciências Marinhas, Ciência Política, Direito, Economia, Estatística, Finanças,
Pesquisa de Materiais, Recursos Ambientais, Psicologia, Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia
Organizacional, Sociologia, Saúde Pública, entre outras.
BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL
Com o apoio da UNESCO e da Biblioteca do Congresso dos EUA, esta plataforma disponibiliza gratuitamente
e em formato multilíngue importantes fontes históricas provenientes de países e culturas de todo o mundo,
fornecendo recursos para investigadores.
B-ON
A Biblioteca do Conhecimento Online (b-on) disponibiliza o acesso ilimitado e permanente às instituições de
investigação e do ensino superior aos textos integrais de milhares periódicos científicos e ebooks e de alguns
dos mais importantes fornecedores de conteúdos, através de assinaturas negociadas a nível nacional.
BRILL
Uma das maiores editoras em acesso aberto na área das ciências sociais e humanas, destaque atual para a
coleção de e-books sobre gestão de crises e ensino à distância.
BUSINESS SOURCE COMPLETE
Integra a coleção da B-ON – Biblioteca do Conhecimento Online e reúne milhares de periódicos em texto
integral com artigos revistos por pares e algumas centenas de e-books. Áreas temáticas: Gestão; Marketing;
Contabilidade; Finanças, entre outras.
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CORE
Agregador de conteúdos que funciona como um motor de pesquisa de publicações em acesso
aberto gratuitas. Considerado como o maior agregador de acesso aberto do mundo, é um recurso muito útil
para o estudo e a investigação.
DART-Europe E-theses Portal
Portal que permite o acesso a teses produzidas em várias universidades europeias, sendo da responsabilidade
da LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche).
DOAB (Directory of Open Access Books)
Diretório de livros em acesso aberto, criado pela OAPEN Foundation (Open Access Publishing in European
Networks) e agrega cerca de 1450 livros científicos com peer-review de 49 editores.
ECONLIT (ProQuest)
Base de dados bibliográfica da American Economic Association que cobre uma vasta literatura na área
económica. Mais de 80% dos registos incluem abstracts, texto integral de resenhas de livros publicadas
no Journal of Economic Literature desde 1993 e links para texto integral de milhares de documentos de
trabalho em Economia.
EDS - EBSCO Discovery Service
Portal Agregador de Conteúdos que permite a partir de uma única plataforma a realização de pesquisas em
milhares de fornecedores de conteúdos e metadados de aproximadamente 70.000 livros e 64.000 revistas,
facilitando desta forma o seu acesso a informação relevante.
EMERALD PUBLISHING
Artigos sobre desafios sociais e económicos em contexto de epidemias.
EMERALD - Operations, Logistics & Quality
Coleção essencial que cobre todos os aspetos de gestão logística, gestão da qualidade e gestão da cadeia de
abastecimento.
ÉRUDIT
É uma das maiores plataformas de difusão das publicações científicas francófonas nas áreas das ciências
sociais e humanas e disponibiliza em livre acesso 65 desses títulos.
FRONTIERS
Plataforma de ciência aberta com mais de 153.000 artigos de vários domínios científicos, com revisão por
pares e indicadores bibliométricos por artigo.

Av. da República, nº 79, 1069-218 Lisboa, PORTUGAL | Tel.: + 351 21 791 16 00 | Fax: + 351 21 791 16 04
Email: secretaria.geral@sg.min-economia.pt
MOD.12.V1 DPGE

SGE/DSDCRP/10.2020

www.sgeconomia.gov.pt
Página 2 de 5

HOSPITALITY & TOURISM COMPLETE
Hospitality & Tourism Complete abrange a investigação científica e as notícias relacionadas com a indústria
do turismo. Esta coleção contém mais de 990.000 registos, desde 1930. Inclui os periódicos Asia Pacific
Journal of Tourism Research, Current Issues in Tourism, International Journal of Tourism Research, Journal of
Sustainable Tourism, Leisure Sciences, Nation's Restaurant News, Restaurant Business e muitos outros.
IMF e-LIBRARY
A e-LIBRARY do Fundo Monetário Internacional (FMI) simplifica a análise e a pesquisa com acesso direto a
periódicos, livros, documentos de trabalho e estudos do FMI. Neste recurso encontrará informação sobre
macroeconomia, globalização, desenvolvimento, comércio, demografia, mercados emergentes, política,
redução da pobreza, entre outros temas.
The ISSN INTERNATIONAL PORTAL
O Portal Internacional ISSN é disponibilizado pelo ISSN International Center e permite listar todos os ISSNs
atribuídos mundialmente a publicações em série. É a fonte de referência para identificação e acesso aberto
de publicações periódicas.
JSTOR Open Access E-Books
A JSTOR disponibiliza milhares de monografias na área das Humanidades e Ciências Sociais. Incluem editores
como a Fordham University Press, NYU Press, Cornell University Press, University of California Press, Princeton
University Press e Yale University Press, em constante atualização.
LISTA AAZ
Ferramenta que organiza e fornece links para todos os recursos eletrónicos da Biblioteca com fácil navegação
para os conteúdos de texto completo. Através da sua utilização pode aceder-se diretamente às revistas online
pretendidas sem recurso à pesquisa nas bases de dados que as albergam, o que representa uma substancial
poupança de tempo.
KLUWER
Extensa bibliografia sobre desenvolvimentos fiscais e jurídicos da atual crise.
OAPEN
A Oapen (Online library and publication platform) promove e apoia a transição para o acesso aberto dos livros
académicos, fornecendo serviços de infraestrutura abertos às partes interessadas na comunicação
académica.
OATD (Open Acess Theses and Dissertations)
Repositório agregador de teses de mais de 1100 universidades que neste momento indexa mais de 4 milhões
de registos.
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OECD ILIBRARY
Portal de conhecimento da OCDE – Organização para a Cooperação Económica e o Desenvolvimento que
divulga e dá acesso a dados e análise da economia, sociedade, educação e ambiente em mais de 80 países.
As suas publicações distribuem-se por 17 coleções temáticas de e-books, capítulos, periódicos, artigos e
documentos de trabalho publicados desde 1998 e dados estatísticos desde o início dos anos 60 em várias
línguas e formatos. Inclui também as publicações e estatísticas da IEA - International Energy Agency, NEA
- Nuclear Energy Agency, OECD Development Centre e ITF - International Transport Forum.
OPEN EDITION
Portal de recursos eletrónicos em ciências humanas e sociais. Permite a pesquisa e o acesso aberto e completo
a milhares de livros, periódicos e eventos no âmbito das áreas científicas referidas.
OPEN KNOWLEDGE REPOSITORY (World Bank Group)
Repositório oficial em acesso aberto do Banco Mundial, disponibiliza um vasto conjunto de publicações da
responsabilidade do Banco Mundial e em parceria com outras instituições.
OPEN RESEARCH LIBRARY
A Open Research Library (ORL) pretende incluir todos os livros em acesso aberto a nível global numa
plataforma fácil de usar, oferecendo atualmente o acesso a mais de 20.000 livros.
OPEN SCIENCE DIRECTORY
Ferramenta de pesquisa que contempla aproximadamente 13.000 revistas científicas em Acesso Aberto.
PAPERITY
É o primeiro agregador multidisciplinar de periódicos e documentos de acesso aberto.
RCAAP - Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
O portal RCAAP constitui-se como um ponto único de pesquisa, descoberta, localização e acesso a milhares
de documentos de carácter científico e académico, nomeadamente artigos de revistas científicas,
comunicações a conferências, teses e dissertações, distribuídos por inúmeros repositórios portugueses.
UNESCO DIGITAL LIBRARY
A Biblioteca Digital da UNESCO é o repositório da memória institucional da UNESCO e uma fonte de
informação de alta qualidade sobre as atividades da UNESCO (em educação, ciências naturais, ciências sociais
e humanas, cultura, comunicação e informação), com mais de 350.000 documentos de 1945 à atualidade.
WORLD BANK
Notícias e informações sobre o impacto da pandemia na economia mundial.
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WORLDWIDESCIENCE
Motor de pesquisa que fornece acesso a bases de dados científicas de todo o mundo. Uma característica
interessante é que oferece tradução automática, para que os utilizadores possam ter resultados de pesquisa
traduzidos para o seu idioma preferido.
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