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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

Este manual apresenta um conjunto de instruções relativas aos procedimentos a 

adotar nas bibliotecas da Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha. Pretende-se que seja 

uma orientação para todo o trabalho técnico e que zele pela uniformidade de critérios e 

serviços, tendo em vista a constituição de um catálogo coletivo. 

Trata-se, portanto, de um instrumento de trabalho aberto, em constante evolução e 

que será atualizado sempre que necessário, nomeadamente, no que se refere às 

especificidades das bibliotecas escolares da Rede. 

Aspetos a considerarAspetos a considerarAspetos a considerarAspetos a considerar    

AbreviaturasAbreviaturasAbreviaturasAbreviaturas    
    

Todas as abreviaturas ou siglas que irão serão utilizadas ao longo do manual.  
   
BMAVBMAVBMAVBMAV – Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha  

CDU CDU CDU CDU – Classificação Decimal Universal  

FIAF FIAF FIAF FIAF – Federação Internacional dos Arquivos de Filmes 

FL FL FL FL – Fundo local 

FRFRFRFR- Fundo regional 

GIB GIB GIB GIB – Gestão Integrada de Bibliotecas 

ISBD ISBD ISBD ISBD – International Standard Bibliographic Description Consolidated  

ISBNISBNISBNISBN – International Standard Book Number  

ISSNISSNISSNISSN – International Standard Serial Number  

PCDM PCDM PCDM PCDM - Principes de Classification des Documents Musicaux 

PNL PNL PNL PNL – Plano Nacional de Leitura 

RBAAV RBAAV RBAAV RBAAV – Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha 

RC RC RC RC – Regras de Catalogação  

UNIMARC UNIMARC UNIMARC UNIMARC – Universal Machine Readable Catalogue  
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Critérios básicos de ortografiaCritérios básicos de ortografiaCritérios básicos de ortografiaCritérios básicos de ortografia    

 

Com a finalidade de uniformizar formas de escrita e facilitar a decisão dos técnicos 

ao retirarem os elementos das fontes de informação para catalogarem os documentos, 

elaborámos alguns critérios básicos de ortografia a ter em conta: 

 

• EliminamEliminamEliminamEliminam----sesesese todas as aspasaspasaspasaspas e asteriscosasteriscosasteriscosasteriscos; 

• Só as siglassiglassiglassiglas sobejamente conhecidasconhecidasconhecidasconhecidas se mantêmse mantêmse mantêmse mantêm, as outras aparecem por extenso 

(ex: IPLB, ISCE, BAD) (APH→ Academia Portuguesa de História); 

• As siglassiglassiglassiglas aparecem sempre sem pontosem pontosem pontosem ponto e sem espaço sem espaço sem espaço sem espaço entre cada letra (ex: UNESCO, 

AMI, INCM); 

• As fundaçõesfundaçõesfundaçõesfundações e câmaras municipais câmaras municipais câmaras municipais câmaras municipais (apesar de muito conhecidas) aparecem 

sempre por extenso por extenso por extenso por extenso (ex: Fundação Calouste Gulbenkian; CMM → Câmara 

Municipal de Albergaria-a-Velha) e com iniciais maiúsculas; 

• Nas editoraseditoraseditoraseditoras “mais conhecidasmais conhecidasmais conhecidasmais conhecidas” (Asa, Caminho, Presença, Âmbar, Europa-

América) omitemomitemomitemomitem----sesesese os vocábulos EdiçõesEdiçõesEdiçõesEdições, Editorial, Editores, Publicações, EditoraEditorial, Editores, Publicações, EditoraEditorial, Editores, Publicações, EditoraEditorial, Editores, Publicações, Editora; 

• Quando a editora é formada por uma palavra composta na qual exista um hífen 

ou barra, estes mantêm-se. Não se dá espaço entre palavra e hífen (barra) e vice-

versa (ex: Europa-América); 

• As preposições portuguesas e estrangeiras: dededede, emememem, dudududu, de l’de l’de l’de l’, de lade lade lade la, desdesdesdes, didididi, deldeldeldel, 

delladelladelladella, quando não se encontram no início da frase registam-se sempre em 

minúsculaminúsculaminúsculaminúscula (ex: Amigos Do Livro→ Amigos ddddo Livro). Para os nomes próprios, em 

menção de responsabilidade devem seguir-se as orientações das RC;    

• Em maiúsculamaiúsculamaiúsculamaiúscula:    

-a primeira letra da primeira palavra de cada campo; 

-a primeira letra da designação específica de material ($b [Registo vídeo]) 

• Em minúsculaminúsculaminúsculaminúscula: 

- a primeira letra da primeira palavra dos subtítulos, menos no caso de 

nomes próprios. 

 
 
Importação de registosImportação de registosImportação de registosImportação de registos    
    

A importação de registos de outras bases/bibliotecas, consideradas viáveis, é 
possível no GIB. No entanto, este processo não dispensa a verificação e a adaptação aos 
princípios e normas instituídas na BMAV. 

Podem tomar-se como referências: 
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Biblioteca Municipal de AveiroBiblioteca Municipal de AveiroBiblioteca Municipal de AveiroBiblioteca Municipal de Aveiro 
http://catalogo.cmaveiro.pt/ipac20/ipac.jsp?session=I3RR150569366.390808&profi 
le=bma&menu=search&ts=1313150569382#focus  
    
Biblioteca Municipal de Oeiras Biblioteca Municipal de Oeiras Biblioteca Municipal de Oeiras Biblioteca Municipal de Oeiras     
http://catalogo.cm-oeiras.pt/screens/mainmenu_por.htm  
    
Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira     
http://www.biblioteca.cm-feira.pt:8080/ 
    
Biblioteca Municipal de Sobral Monte AgraçoBiblioteca Municipal de Sobral Monte AgraçoBiblioteca Municipal de Sobral Monte AgraçoBiblioteca Municipal de Sobral Monte Agraço 
http://www.bibliotecasobral.com.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bib 
liopac/bin/bibliopac.xic&db=BIBLIO&lang=P&start=  
    
Biblioteca Municipal Ferreira de Castro Biblioteca Municipal Ferreira de Castro Biblioteca Municipal Ferreira de Castro Biblioteca Municipal Ferreira de Castro     
http://www.bm-ferreiradecastro.com/opac/ 
    
Biblioteca Municipal Lúcio Craveiro da SilvaBiblioteca Municipal Lúcio Craveiro da SilvaBiblioteca Municipal Lúcio Craveiro da SilvaBiblioteca Municipal Lúcio Craveiro da Silva 
http://www.blcs.pt/portal/pesquisa.aspx?q=&motor=opac  
    
Biblioteca Nacional Biblioteca Nacional Biblioteca Nacional Biblioteca Nacional http://catalogo.bnportugal.pt/#focus  
    
Bibliotecas Municipais do Porto Bibliotecas Municipais do Porto Bibliotecas Municipais do Porto Bibliotecas Municipais do Porto     
http://bibliotecas.cm-
porto.pt/ipac20/ipac.jsp?session=14635699KSD61.1966553&profile=bmp&menu=sea
rch&ts=1463569967  
    
Plano Nacional de LeituraPlano Nacional de LeituraPlano Nacional de LeituraPlano Nacional de Leitura 
http://www.catalogopnl.planonacionaldeleitura.gov.pt/pnl/bin/wxis.exe/pnl/?IsisScr 
ipt=pnl/bin/bibliopac.xic&db=PNL  
    
Rede de BiblioteRede de BiblioteRede de BiblioteRede de Bibliotecas de Lisboa cas de Lisboa cas de Lisboa cas de Lisboa     
http://catalogolx.cm-lisboa.pt/#focus  
 
Podem também ser consultados os registos da BMAV no catálogo on-line. Só deverão ser 
importados os que estão devidamente catalogados, ou seja, os que têm a expressão (Base 
nova) no campo 966^n 

Ex.: Espaço de leitura (Base nova)  
Espaço infantil e juvenil (Base nova)  
Depósito (Base nova) 

 
http://albergaria.bibliopolis.info/ 
 
 
Critérios para estatuto Consulta PresencialCritérios para estatuto Consulta PresencialCritérios para estatuto Consulta PresencialCritérios para estatuto Consulta Presencial    

Todos os documentos existentes nas bibliotecas da RBAAV podem ser objeto de 
empréstimo, exceto os que estão identificados com um autocolante circular de cor 
vermelha. Coloca-se este autocolante em: 

- recursos com valor igual ou superior a 50 €; 
- atlas; 
- dicionários (exceto os dicionários por/de imagens [Publicações infantis]) 
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- enciclopédias; 
- gramáticas; 
- prontuários 
- livros pertencentes ao Fundo local e Fundo regional1; 
- livros de exercícios; 
- jogos;  
- resumos estatísticos. 

    
    
Recursos danificados Recursos danificados Recursos danificados Recursos danificados pelo utilizadorpelo utilizadorpelo utilizadorpelo utilizador    
    
 Quando um utilizador danifica ou extravia um recurso deve substitui-lo. 
 Enquanto o utilizador não tem a situação regularizada deve preencher-se o 
documento “Listagem de livros danificados pelos utilizadores” (in:  
R:\Cultura\Biblioteca\Administrativos\DOCUMENTOS Diários\Utilizadores liv danif, n pag 
multa, livros atraso) e mudar o estado do livro para deteriorado/extraviado, no módulo de 
circulação.  

Para regularizar e terminar o processo, aquando da chegada do novoPara regularizar e terminar o processo, aquando da chegada do novoPara regularizar e terminar o processo, aquando da chegada do novoPara regularizar e terminar o processo, aquando da chegada do novo    documento, documento, documento, documento, 
devedevedevedeve----se:se:se:se:    
1º    ----    Procurar, no módulo catalogação, o recurso danificado ou extraviado e verificar se a 
descrição do novo recurso é igual a do anterior.  

Se for igual, basta colocar a etiqueta de registo no novo recurso. Se não for igual, 
corrige-se a catalogação de acordo com os dados do recurso a incluir no nosso catálogo. 
Não esquecer de, no campo 100, alterar a data de entrada do ficheiro, no campo 966^x, 
apagar o preço e alterar a forma de entrada para Substituição). 
 
2º - Escrever no campo 300 ^a Recurso de substituição em __/__/__ .  
 
3º - Ir ao módulo de circulação alterar o estado do recurso, de deteriorado passa a 
disponível. 
 
4º - Carimbar (carimbo de recurso eliminado) o recurso danificado e registar a data de 
eliminação 
 
5º - Devolver o recurso danificado ao utilizador (esta etapa não acontece em caso de 
extravio) 
 
6º - Entregar ao utilizador um documento2, comprovativo da entrega do recurso a substituir 
o danificado/extraviado, com selo branco para que ele o assine e para que seja arquivado 
por nós.  
 
Recursos Recursos Recursos Recursos extraviadoextraviadoextraviadoextraviado    
 
Sempre que verificarmos o extravio de um recurso na biblioteca, devemos, no módulo de 
circulação, alterar o seu estado para “extraviado”. Mantem-se este estado até o recurso 
aparecer ou até ser eliminado da coleção, através de auto de eliminação. 
 
                                                
1 Sempre que possível devem ser destinados a Fundo local ou Fundo regional dois exemplares de cada 

recurso. Havendo um 3 exemplar, este deve ser disponibilizado na coleção com estatuto normal. 

2 Documento criado para o efeito. 
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Tratamento documentalTratamento documentalTratamento documentalTratamento documental    

 
Por documento/recurso entende-se uma fonte de informação, podendo apresentar-

se em monografias, publicações periódicas e material não livro. 
 
Ao conjunto de etapas percorridas por um documento, aquando do seu tratamento 

técnico, dentro de uma biblioteca, dá-se o nome de circuito do documento. Com o recurso 
ao GIB essa ordem revela-se flexível, sendo muitas dessas etapas realizadas em 
simultâneo.  

Antes de iniciar o tratamento técnico de qualquer documento, que dê entrada na 
biblioteca – por aquisição, oferta, doação ou permuta –, deve-se verificar o seu estado 
físico. No caso dos documentos audiovisuais deverá ser testado também o seu 
funcionamento e operacionalidade. 

 
 

Atalhos:Atalhos:Atalhos:Atalhos:    

F2F2F2F2    ––––    validar conteúdovalidar conteúdovalidar conteúdovalidar conteúdo    

F3F3F3F3    ––––    copiar campocopiar campocopiar campocopiar campo    

F4F4F4F4    ––––    colar campocolar campocolar campocolar campo    

F5F5F5F5    ––––    visualizar registovisualizar registovisualizar registovisualizar registo em ISBD e selecionar o formato 

F6F6F6F6 – repetir subcampo     

 

Copiar um registo no GIB: 

• No modo catalogação clicar em Pesquisar -> Catálogo e inserir os dados da 

pesquisa; 

• Depois de encontrado o registo selecionar o formato em UNIMARC; 

Acrescentar campos 

Acrescentar subcampos 

Remover campos 

Remover subcampos 

Aplicar uma folha de recolha de dados – coloca campos e subcampos que ainda não estão preenchidos. 

Obter uma cópia do registo 

Inserir uma estrutura MARC 

Validar 

Voltar à página de catalogação 

Inserir cota, tipo de material, estado e estatuto 

Visualizar os recursos do registo 

Guardar registo 

Sair 
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• Selecionar do campo 010 ao 801 e CTRL+C (copiar)/editar; 

• Na barra de ferramentas selecionar Catalogar -> Criar registo -> Catálogo e na 

página catalogação clicar no item . Aplicar folha de recolha. 

 

 
 
a)a)a)a) CCCCatalogação, indexação e classificaçãoatalogação, indexação e classificaçãoatalogação, indexação e classificaçãoatalogação, indexação e classificação    

 As três são feitas, quase em simultâneo, através do GIB. 

O tratamento técnico faz-se mediante a aplicação de técnicas específicas 

normalizadas como a Descrição Bibliográfica Internacional (ISBD), as Regras de 

Catalogação (RC); as Linguagens de Classificação, nomeadamente a Classificação 

Decimal Universal (CDU), a Tabela de Classificação de Documentos Vídeo da Federação 

Internacional de Arquivo de Filmes (FIAF), os Principes de classification de documents 

musicaux (PCDM), a Lista de Termos Controlados da BMAV. 

Os elementos da descrição bibliográfica são retirados do próprio recurso, prioritária 

e principalmente da página de rosto, e só quando forem insuficientes é que devem ser 

retirados de outra fonte de informação. Esses elementos são depois enquadrados numa 

sequência lógica que se divide em zonas. Cada zona, onde se vão inscrever os elementos 

da descrição, tem uma fonte determinada - fonte principal de informação. Qualquer 

elemento retirado de outra fonte, que não a principal, deve ser referenciado entre 

parênteses retos [ ][ ][ ][ ] ou dado como nota.            

    

ZonaZonaZonaZona    Campo do Campo do Campo do Campo do 

unimarcunimarcunimarcunimarc    

Fonte principal de informaçãoFonte principal de informaçãoFonte principal de informaçãoFonte principal de informação    

Título e menção de 

responsabilidade 

200 Página de rosto ou seu substituto  

 Edição  205 Ficha técnica 

Numeração (periódicos) 207 Primeiro e/ou último número ou parte 

publicados para cada sistema ou 

sequência  

Pé de imprensa 210 Ficha técnica 
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Descrição física (colofão) 215 Qualquer parte da publicação  

Coleção 225 Qualquer parte da publicação 

Notas Bloco 3 Qualquer parte da publicação 

Número internacional 

normalizado (ISBN e ISSN) 

010 e 011 
Qualquer parte da publicação 

 
 
I I I I MonografiasMonografiasMonografiasMonografias    
 

A informação que vier na página de rosto é a mais importante, no entanto, poderá 

utilizar-se informações de outras partes do documento se se verificar, pela sua análise, que 

essa informação é essencial. 

• Só devem ser referidas as autorias principais, mencionadas na página de rosto 

(ilustradores, tradutores, prefaciadores, etc) 

• Só em casos muito raros deve ser utilizado mais do que um local de edição e editor 

• A descrição em níveis deve seguir o estipulado pelas RC 

 

 

Procedimento no GIB 

 

O GIB assume automaticamente a pontuação necessária em cada campo do 

UNIMARC, no entanto, há algumas exceções que serão assinaladas nos quadros síntese.  

Assim, sempre que for utilizado um ponto, logo a seguir a uma abreviatura e, se 

nesse campo não se preencher mais nenhum dólar, esse ponto deve ser omitido, a fim de 

evitar a repetição do ponto já assumido automaticamente pelo GIB, quando visualizamos 

o registo em formato ISBD. 
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Passo 1Passo 1Passo 1Passo 1 - Abrir o módulo de catalogação, selecionar a opção “Catalogar”; “Criar 
Registo”; “Ligar à base de dados catálogo coletivo de Albergaria-a-Velha” e, por fim, 
selecionar a folha de recolha:  

- “Monografia BMAV” (adulto) 
- “Monografia infantil BMAV” (dos 0 aos 10 anos)  
- “Monografia juvenil” (dos 11 aos 20 anos) 
- “Monografia Fundo local BMAV” 
- “Monografia Fundo regional BMAV”  
- “Monografia puericultura BMAV” 

 
 

 
 
 

 
 

Passo 2Passo 2Passo 2Passo 2 - Preencher os seguintes campos: 
 

CampoCampoCampoCampo    SubcampoSubcampoSubcampoSubcampo    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    Exemplos/NotasExemplos/NotasExemplos/NotasExemplos/Notas    

010010010010    ISBNISBNISBNISBN    
 ^a Nº ISBN  

021021021021    Nº depósito legalNº depósito legalNº depósito legalNº depósito legal    
 ^a Código do país Ex.: Portugal 

^b Nº Dep. Legal  
100100100100    Dados gerais de processamentoDados gerais de processamentoDados gerais de processamentoDados gerais de processamento    
 ^a Data de entrada 

do ficheiro 
 

Assume automaticamente mas se for 
outra corrige-se para a data 
pretendida. 

Tipo de data  Selecionar mediante as sugestões do 
programa e o tipo de recurso em 
mãos. 

Data 1 Ano de publicação 

Código de 
audiência 

 

101101101101    Língua de publicaçãoLíngua de publicaçãoLíngua de publicaçãoLíngua de publicação    
 ^a Língua do texto  
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^b Língua do texto 
original 

Quando é resultado de uma tradução. 

102102102102    País de publicação ou produçãoPaís de publicação ou produçãoPaís de publicação ou produçãoPaís de publicação ou produção    
 ^a País da 

Publicação 
 

2002002002003333    Título e menção de responsabilidadeTítulo e menção de responsabilidadeTítulo e menção de responsabilidadeTítulo e menção de responsabilidade    
 ^a Título  

^d Título paralelo  
^e Informação de 

outro título 
 

^f 1ª Menção de 
Responsabilidade 

 Autor ou adaptador etc 
Ex.: Luís Vaz de Camões …[et 
al.]  
 
(com 3 ou mais autores a pontuação 
implícita nas RC é colocada pelo 
técnico. Neste caso, o GIB não assume 
a pontuação automaticamente) 
 

^g Responsabilidade 
secundária 
 
(subcampo repetível) 

Transcrever, de acordo, com o 
mencionado na fonte de 
informação. Ou seja, todas as 
menções de responsabilidade 
mencionadas na página de rosto, 
exceto a principal (200^f,) pela 
ordem que se apresentam. 
 
 
(entre parênteses retos tudo o que se 
regista de forma diferente à da fonte de 
informação) 

 
Ex.: tradução de… ou ilustração 
de… ou adaptação de… 

205205205205    Menção da ediçãoMenção da ediçãoMenção da ediçãoMenção da edição    
        ^a Menção da 

edição 
Ex.: 1ª ed (se se preencher também 
o ^f deverá colocar-se 1ª ed. e não 
1ª ed)  

    ^f Menção da 
responsabilidade 
relativa à edição 

Preencher apenas quando for edição 
do autor.  

Ex.: Editado por… 

2102102102104444    Publicação, distribuição, etc.Publicação, distribuição, etc.Publicação, distribuição, etc.Publicação, distribuição, etc.    
 ^a Lugar da edição, 

distribuição, etc 
Ex.: Porto 
 

 ^c Nome do editor, 
distribuidor, etc 

Ex: Caminho (e não Editorial 
Caminho)  
ASA (e não ASA Editora) 

                                                
3  Ver mais em: Algumas diretrizes para este campo 

4 Ver mais em: Algumas diretrizes para este campo 
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Escolar (e não Escolar Editora) 
Porto Editora (e não Porto) 
Edições 70 (e não 70)5 

 ^d Data  Ex.: 2010 
2152152152156666    Descrição físicaDescrição físicaDescrição físicaDescrição física    
 ^a Indicação 

específica da 
natureza do 
documento e 
extensão da 
espécie 

Ex.: [4], 25, [2] p 
            ou  
      [4], 25, [2] p. (se se preencher 
mais algum ^ ainda neste campo, o 
GIB não assume a pontuação) 

 ^c Outras indicações 
físicas 

Ex.: il 
     ou 
      il. (se se preencher mais algum 
^ ainda neste campo, o GIB não 
assume a pontuação) 

 ^d Dimensões Apenas quando as dimensões são 
muito fora do comum. 

 ^f Material 
acompanhante 

Ex.: DVD 
      e não  
     +DVD 
(o GIB assume o + automaticamente) 

225225225225    ColeçãoColeçãoColeçãoColeção    
 ^a Título próprio da 

coleção 
 

 ^v  Volume  
300300300300        Notas GeraisNotas GeraisNotas GeraisNotas Gerais     

 ^a Texto da Nota Campo repetível 
 
Edição bilingue (para documentos 
bilingues) 

300300300300            Notas GeraisNotas GeraisNotas GeraisNotas Gerais     
 

 ^a Texto da Nota Campo repetível 
 

Recurso de substituição em 
___/___/___7 

304304304304    Notas relativas a títulos e menção de Notas relativas a títulos e menção de Notas relativas a títulos e menção de Notas relativas a títulos e menção de 
responsabilidaderesponsabilidaderesponsabilidaderesponsabilidade    

 ^a Texto da Nota Ex.: Tít. Orig.: Mi madre 
 

307307307307    Notas Relativas a Descrição FísicaNotas Relativas a Descrição FísicaNotas Relativas a Descrição FísicaNotas Relativas a Descrição Física    

                                                
5 Regra geral, o nome do editor regista-se omitindo a palavra “editora”, exceto se se tratar do nome de uma cidade e 

no caso das Edições 70  

6 Ver mais em: Algumas diretrizes para este campo 

7 Preenchido quando o recurso é resultado de uma substituição, por dano ou extravio do recurso original. 

Procedimento frequente quando um utilizador danifica ou extravia um recurso e procede à sua substituição. 



13 

 

 ^a Texto da Nota Ex.: Formato tête-bêche 
310310310310    Notas relativas a encadernação e modalidade de Notas relativas a encadernação e modalidade de Notas relativas a encadernação e modalidade de Notas relativas a encadernação e modalidade de 

aquisiçãoaquisiçãoaquisiçãoaquisição    
 ^a Texto da Nota Sempre que o recurso em causa 

justifique, preencher com: 
 

Doação aceite por deliberação 
da CMAV em 8: ____/___/_____ 

330330330330    Súmula ou resumoSúmula ou resumoSúmula ou resumoSúmula ou resumo    
 ^a Texto da nota Transcrito do próprio recurso ou 

da internet. 
517517517517    Outras variantes do títuloOutras variantes do títuloOutras variantes do títuloOutras variantes do título    
 ^a Variante do título Campo repetível. Usado para 

mencionar outros títulos, além do 
referido no campo 200. 
Não esquecer de selecionar “Título 
significativo” 

540540540540    Título adicionado pelo catalogadorTítulo adicionado pelo catalogadorTítulo adicionado pelo catalogadorTítulo adicionado pelo catalogador    
 ^a Título adicionado Não esquecer de selecionar “Título 

significativo” 
 
Mencionar o título atribuído à 
doação em questão. 
Ex.: Doação de xpto  
 

600600600600/601/601/601/601    Nome de pessoaNome de pessoaNome de pessoaNome de pessoa/coletividade/coletividade/coletividade/coletividade    usado como assuntousado como assuntousado como assuntousado como assunto9 
 ^a Palavra de ordem  
 ^b Outra parte do 

nome não 
tomada para 
palavra de ordem 

 

606606606606    Nome comum usado como assuntoNome comum usado como assuntoNome comum usado como assuntoNome comum usado como assunto    
 ^a Termo de 

indexação 
Ex.: Literatura estrangeira 
       História10 
 

 ^j Subdivisão de 
forma 

Ex.: Guias 

 ^x Subdivisão de 
assunto 

Ex.: Romance 

 ^x Subdivisão de 
assunto 

Ex.:  
[Publicações para bebés] 
ou 

[Publicações infantis]  
ou 

                                                
8 Sempre que se tiver conhecimento registar a data da deliberação da CMAV, relativa à doação em questão. 

9 Campo usado essencialmente para Biografias. 

10 Se for um documento relativo à História de Portugal, fica um ^a para História e ^y para Portugal, além de se reforçar 

a nacionalidade na classificação com o auxiliar (469). Ex. : 94(469) 
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[Publicações juvenis] 
 ^x Subdivisão de 

assunto 
Ex.: [Fundo local]  
ou 

[Fundo regional] 
 ^y Subdivisão 

geográfica 
Apenas quando se justificar e sempre 
no caso do FL e FR. 
 

Ex.: Albergaria-a-Velha 
(Portugal) 
ou 

Angeja (concelho de 
Albergaria-a-Velha, Portugal) 
 

 ^z Subdivisão 
cronológica 

Ex.: 1500-1800 
(Sempre em numeração árabe) 
Quando o assunto se refere ao 
período de tempo, entre o ano 1500 e 
o ano 1800. 

 ^2 Código do 
sistema 

Por defeito: Siporbase; CA 

610610610610    Termos de indexação não controladosTermos de indexação não controladosTermos de indexação não controladosTermos de indexação não controlados    
 ^a Termo de 

indexação 
 

675675675675    Classificação decimal universalClassificação decimal universalClassificação decimal universalClassificação decimal universal11111111    
 ^a Notação Ex.: 821.134.3-31 (Literatura 

portuguesa -Romance) 

82-31 (Literatura estrangeira-
Romance) 
82-BD (Literatura estrangeira–
Banda desenhada) 
821.134.3(81)-31 (Literatura 
brasileira- Romance) 

821.134.3(679)-31 (Literatura 
moçambicana- Romance) 

 
 ^v  Edição Por defeito: BN 
 ^z Língua Por defeito: Português 

 
700/710700/710700/710700/710    Nome de pessoa/coletividade Nome de pessoa/coletividade Nome de pessoa/coletividade Nome de pessoa/coletividade ––––    responsabilidade responsabilidade responsabilidade responsabilidade 

principalprincipalprincipalprincipal12121212    
 ^a Palavra de ordem  

                                                
11 No caso das literaturas, usamos apenas as classificações 82-… para todas as que são de outra nacionalidade que não 

portuguesa [821.134.3-…], exceto para a literatura brasileira [821.134.3(81)-…] e  dos países Palop [821.134.3(aux. do 

país)-… 

Sendo a BMAV uma biblioteca pública, pretende-se uma classificação mais simples e facilmente percetível a todo o tipo 

de utilizadores. Daí que não se pratique uma classificação muito exaustiva e pormenorizada, apostando mais na 

indexação, sendo esta uma linguagem mais próxima da  comum. 

12   Se, de acordo com as RC, o recurso entrar pelo título, então não se preenche o/os campos de responsabilidade 

principal. 
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 ^b Outra parte do 
nome não 
tomada para 
palavra de 
ordem/Subdivisão 

 

 ^4 Função Selecionar entre as opções 
apresentadas. 

701/711701/711701/711701/711    Nome de pessoa/coletividade Nome de pessoa/coletividade Nome de pessoa/coletividade Nome de pessoa/coletividade ––––    responsabilidade responsabilidade responsabilidade responsabilidade 
CoCoCoCo----responsabilidade principal responsabilidade principal responsabilidade principal responsabilidade principal     

 ^a Palavra de ordem 
 

 
 

 ^b Outra parte do 
nome não 
tomada para 
palavra de ordem 
/ Subdivisão 

 

 ^4 Função Selecionar entre as opções 
apresentadas. 

702/712702/712702/712702/712    Nome de pessoa/coletividade Nome de pessoa/coletividade Nome de pessoa/coletividade Nome de pessoa/coletividade ----    responsabilidade responsabilidade responsabilidade responsabilidade 
secundária secundária secundária secundária     

 ^a Palavra de ordem 
 

 
 

 ^b Outra parte do 
nome não 
tomada para 
palavra de ordem 
/ Subdivisão 

 

 ^4 Função 
 

Selecionar entre as opções 
apresentadas. 

801801801801    Fonte de origemFonte de origemFonte de origemFonte de origem 
 ^a País Ex.: Portugal 
 ^b Agência Ex.: BMAV 
 ^g Regras de 

catalogação 
Ex.: RC 

 
Para visualizar o próximo campo é necessário primeiro clicar no ícone de visualizar 

exemplares de registo.  
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Depois de adicionar exemplar e de preencher a unidade administrativa (localização 

dentro da BMAV ou nas itinerâncias13), a cota, o tipo, o estado e o estatuto é necessário clicar 
no ícone para a visualizar a informação bibliográfica, para aparecer o campo 966.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

966966966966    Cota (sumário)Cota (sumário)Cota (sumário)Cota (sumário)    
 ^d Indicação de 

volume, tomo, 
fascículo  

Importante preencher quando estamos 
perante a descrição de trilogias, sagas, 
etc. 

 ^n Notas 
(caraterísticas 
próprias do 
exemplar) 

Localização do recurso e 
indicação da base a que 
pertence14 
Ex.: Espaço de leitura (Base 
nova)  

                                                
13 Se o recurso pertencer às itinerâncias, o estado será Bloqueado e o estatuto Acesso reservado. 

14 (Base nova) – para todos os recursos catalogados de origem. (Base pós-formação) – para todos 
os recursos antigos já reeditados/corrigidos. 

No caso dos livros da Sacola colocar: "Livro a circular nos Jardins de Infância do concelho através 
do Projeto Leituras em Vai e Vem/ O Livro Mágico"; 
No caso dos livros do Baú colocar: "Livro a circular nas EB1 do concelho através do Projeto Baú dos 
Livros”;  
No caso dos livros do Cesto colocar: "Livro a circular nas IPSS do concelho através do Projeto Ler em 
ComunIDADE". 
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 ^p Preço da 
aquisição 

Ex.: 12,00 euros 

 ^x  Forma de entrada Ex.: Doação/ Oferta/ Permuta/ 
Compra 
 

 
 
 

    
II II II II Publicações periódicasPublicações periódicasPublicações periódicasPublicações periódicas    
 
O tratamento deste tipo de recurso deve ser realizado por 5 etapas: 

1. Catalogação do Recurso (realizada apenas uma vez para cada título e inclui indexação 

e classificação); 
2. Adicionar Assinatura (ligação entre recurso e fornecedor); 
3. Adicionar Exemplares (realizada quando não tem periocidade regular e não está prevista). 

 
Procedimento no GIB 
 

ETAPAETAPAETAPAETAPA    1 1 1 1 ----    Catalogação (apenas o recurso mais antigo ou substituto)Catalogação (apenas o recurso mais antigo ou substituto)Catalogação (apenas o recurso mais antigo ou substituto)Catalogação (apenas o recurso mais antigo ou substituto)    
    
Passo 1Passo 1Passo 1Passo 1 - Abrir o módulo de catalogação, selecionar a opção “Catalogar” e depois 
“Criar Registo”; “Ligar à base de dados Catálogo coletivo de Albergaria-a-Velha”; 
selecionar a Folha de Recolha já existente “Publicação em série – BMAV Periódico”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
Passo 2Passo 2Passo 2Passo 2 - Preencher os seguintes campos: 
 

CampoCampoCampoCampo    SubcampoSubcampoSubcampoSubcampo    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    Exemplos/NotasExemplos/NotasExemplos/NotasExemplos/Notas    

011011011011    ISSNISSNISSNISSN    

 ^a Nº ISSN Sempre que mencionado 
no recurso. 

021021021021    Nº depósito legalNº depósito legalNº depósito legalNº depósito legal    
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 ^a Código do país Ex.: Portugal 

^b Nº Dep. Legal  

100100100100    Dados gerais de processamentoDados gerais de processamentoDados gerais de processamentoDados gerais de processamento    

 ^a Data de entrada 
do ficheiro 

Assume automaticamente 
mas se for outra corrige-se 
para a data pretendida. 

Tipo de data da 
publicação 

Escolher opção de 
acordo com o 
Recurso: 
   - Corrente 
   - Finda15 
   - Estado 
desconhecido  

Data de 
publicação 

Ano de publicação 

Código de 
audiência 

 

101101101101    Língua de publicaçãoLíngua de publicaçãoLíngua de publicaçãoLíngua de publicação    

 ^a Língua do texto  

^b Língua do texto 
original 

Apenas quando é resultado 
de uma tradução. 

102102102102    País de publicação ou produçãoPaís de publicação ou produçãoPaís de publicação ou produçãoPaís de publicação ou produção    

 ^a País da 
Publicação 

Ex.: Portugal 

110110110110    Campo de dados Campo de dados Campo de dados Campo de dados codificados: recursos codificados: recursos codificados: recursos codificados: recursos 
contínuoscontínuoscontínuoscontínuos    

 ^a Tipo de 
publicação 

Ex.: Periódico 

Frequência de 
publicação 

Ex.: Diário, semanal, 
etc. 

Regularidade Ex.: Regular, irregular, 
etc. 

200200200200    Título e menção de responsabilidadeTítulo e menção de responsabilidadeTítulo e menção de responsabilidadeTítulo e menção de responsabilidade    

 ^a Título Ex.: Record 

^b Identificação 
genérica do tipo 
de material 

Selecionar: Periódico 

                                                
15   Escolhida a opção “Recurso contínuo- finda” preencher 

 Data de publicação 1 = primeira publicação 

 Data de publicação 2 = última publicação 
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(para jornais, revistas, 
boletins bibliográficos e 
informativos) 

^e Informação de 
outro título 

 

^f 1ª Menção de 
Responsabilidade 

Ex.: Edisport 

^g Responsabilidade 
secundária 

Ex.: [direção de] João 
Querido Manha 

207207207207    Zona Específica de Alguns Tipos de Materiais: Zona Específica de Alguns Tipos de Materiais: Zona Específica de Alguns Tipos de Materiais: Zona Específica de Alguns Tipos de Materiais: 
Numeração dos Recursos ContínuosNumeração dos Recursos ContínuosNumeração dos Recursos ContínuosNumeração dos Recursos Contínuos    

 ^a Numeração16 
 

Ex.:  
[Ano, 1, n. 1 
(Abr.1996)] –  
[Ano 65, n. 12865 
(Jul. 2014)] – 
 
Nota: Datas e/ou volumes 
(Ver abreviaturas no Anexo Anexo Anexo Anexo 
BBBB, p. 925 e Anexo CAnexo CAnexo CAnexo C, p. 
937 das RC) 

210210210210    Publicação, distribuiçãoPublicação, distribuiçãoPublicação, distribuiçãoPublicação, distribuição    

 ^a Lugar Ex.: Lisboa  

^c Nome do editor Ex.: Edisport 

^d Data Ex.: 1945 ou [1945]17 
 
 

300300300300    Notas geraisNotas geraisNotas geraisNotas gerais    

 ^a Texto da Nota Se necessário. 

303303303303    Notas Gerais Relativas a Informação Notas Gerais Relativas a Informação Notas Gerais Relativas a Informação Notas Gerais Relativas a Informação 
DescritivaDescritivaDescritivaDescritiva    

 ^a Texto da Nota Ex.: Descrição 
baseada em: Ano 64, 
nº 12745 (3 Nov. 
2008)  

                                                
16 Preenchido apenas quando temos o 1º exemplar (o n. 1 do ano 19…). Caso não tenhamos o 1º exemplar, 
devemos preencher o campo 303 (Notas) com a seguinte informação: “Descrição baseada em: …”. 

Conclusão: quando o campo 207 não é preenchido deve-se preencher o campo 303 com a informação do 
periódico “em mãos”. 

17 O campo 210 é sempre preenchido. Caso não se saiba a data da 1ª publicação, deve ser feita uma 
pesquisa e colocar a data entre [parênteses retos]. 
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Nota: Preenchido quando 
não se tem o primeiro 
exemplar, ou seja, quando 
não preenchemos o campo 
207 (ver Nota de Rodapé 
Nº 2) 

310310310310    Notas relativas a encadernação e Notas relativas a encadernação e Notas relativas a encadernação e Notas relativas a encadernação e 
modalidade de aquisiçãomodalidade de aquisiçãomodalidade de aquisiçãomodalidade de aquisição    

 ^a Texto da Nota Preencher sempre em 
caso de doação com:  
 
Doação aceite por 
deliberação da CMAV 
em18: ____/___/____ 

326326326326    Nota de periodicidadeNota de periodicidadeNota de periodicidadeNota de periodicidade    

 ^a Periodicidade Ex.: Diário  

^b Data de 
periodicidade19 

Ex.: 2014 

540540540540    Título adicionado pelo catalogadorTítulo adicionado pelo catalogadorTítulo adicionado pelo catalogadorTítulo adicionado pelo catalogador    

    ^a Título adicionado Não esquecer de 
selecionar “Título 
significativo” 
 
Mencionar o título 
atribuído à doação em 
questão. 
 
Ex.: Doação de xpto 

606606606606    Nome comum usado como assuntoNome comum usado como assuntoNome comum usado como assuntoNome comum usado como assunto    

 ^a Elemento de 
entrada 

Ex.: Desporto 

                                                
18 Sempre que se tiver conhecimento registar a data da deliberação da CMAV, relativa à doação em 

questão. 

19 Este subcampo não se aplica quando a periodicidade do periódico nunca foi alterada. Caso tenha havido 
alteração à periodicidade devemos, num primeiro campo 326, indicar a situação atualsituação atualsituação atualsituação atual (após a alteração) e, 
num segundo campo 326 (repetível), a situação inicialsituação inicialsituação inicialsituação inicial, ou seja, antes da alteração. 

Ex.: 326326326326 ^a Diário Diário Diário Diário  

             ^b 2014 

                        326326326326 ^a Mensal  Mensal  Mensal  Mensal   

             ^b 1980-2013 

Neste exemplo, o periódico foi mensal de 1980 a 2013 e, em 2014, passou a ser diário. 
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^x Subdivisão de 
assunto 

Ex.:  
[Publicações para 
bebés] 
ou 

[Publicações infantis] 
ou 

[Publicações juvenis] 

^x Subdivisão de 
assunto 

Ex.: [Fundo local]20 
ou 

[Fundo regional] 

^y Subdivisão 
geográfica 

Quando se justificar, como 
acontece no caso das 
publicações do FL e FR. 

^2 Código do 
sistema 

Por defeito: 
Siporbase; CA 

675675675675    Classificação decimal universalClassificação decimal universalClassificação decimal universalClassificação decimal universal    

 ^a Notação Ex.: 79 

^v  Edição Por defeito: BN 

^z Língua Por defeito: Português 

702/712702/712702/712702/712    Responsabilidade secundária (702 para Responsabilidade secundária (702 para Responsabilidade secundária (702 para Responsabilidade secundária (702 para 
nome de pessoa / 712 para nome de nome de pessoa / 712 para nome de nome de pessoa / 712 para nome de nome de pessoa / 712 para nome de 
coletividade) coletividade) coletividade) coletividade)     

 ^a Palavra de ordem 
 

 
Nota: Estas menções de 
responsabilidade referem-
se às mencionadas no 
campo 200 no ^f e no 

^g. 21 
 
Forma do cabeçalho:  
Título. Local, Ano 
Ex.: Record. Lisboa, 1945 

^b Outra parte do 
nome não 
tomada para 
palavra de ordem 
/ Subdivisão 

 ^4 Função 
 

801801801801    Fonte de origemFonte de origemFonte de origemFonte de origem 

 ^a País Ex.: Portugal 

^b Agência Ex.: BMAV 

                                                
20 Serão ainda considerados os periódicos que, não sendo locais, contenham notícias sobre o Município. 

21 A entrada principal de uma publicação em série é efetuada pelo seu título próprio (RC, pg. 482). Assim, 
para que a Forma de CabeçalhoForma de CabeçalhoForma de CabeçalhoForma de Cabeçalho seja constituída por “Título. Local, Ano”, é necessário que a descrição do 
campo 200 (^f e ^g) conste no campo 702/712 e não no campo 700/710, como é comum nas 
monografias. 
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^g Regras de 
catalogação 

Ex.: RC 
 

930930930930    Cota (sumário)Cota (sumário)Cota (sumário)Cota (sumário)    

 ^d Cota  Sempre que o recurso 
pertencer ao Fundo local 
e/ou regional na cota, 
além da classificação 
(CDU) e dos 4 primeiros 
caracteres do título da 
publicação em série, deve 
constar ainda as siglas FL e 
FR, respetivamente. 
Ex.: 94(469) ALBE FL 

^l Localização Depósito  
Espaço de Leitura 
Espaço infantil e 
juvenil 

 
 
 
ETAPA 2 ETAPA 2 ETAPA 2 ETAPA 2 ----    Adicionar AssinaturaAdicionar AssinaturaAdicionar AssinaturaAdicionar Assinatura    
Antes de iniciar o registo de exemplares individualmente, no Módulo Periódicos, é 
necessário adicionar a assinatura. Esta operação apenas se efetua uma vez, aquando do 
primeiro exemplar. 
 
 
Passo 1Passo 1Passo 1Passo 1 - Selecionar o ícone 1; 
Passo 2Passo 2Passo 2Passo 2 - Pesquisar por nº de registo, título ou ISSN. Realizada a pesquisa, deverá aparecer 
na zona de listagem o resultado da mesma. Após a seleção do título pretendido, aparecerá 
a descrição na zona de formato. 
 
 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
Passo 3Passo 3Passo 3Passo 3 – Uma vez selecionado o título, devemos clicar sobre o mesmo com o botão 
direito do rato e selecionar a opção “adicionar assinatura”. 
    
    
    
    
    

Ícone de Ecrã de Tratamento 
de Periódicos 

1 

2 

3 

Zona de Listagem de 
Periódicos 

Zona de Formato 

KARDEX 
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Passo 4 Passo 4 Passo 4 Passo 4 ––––    Preencher a janela de manutenção de assinatura 
- Como Unidade Administrativa “Depósito” ou ”Espaço de leitura”, se se tratar de um 
recurso pertencente ao Fundo local/regional. 
- Atribuir o nome da assinatura (Ex.: Título);  
- Selecionar o Código do tipo de Assinatura: “Oferta”  
- Gravar. Deverá aparecer na Zona de Listagem a Assinatura criada. 
 
 
    
    
    
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
ETAPA 3 ETAPA 3 ETAPA 3 ETAPA 3 ––––    Adicionar e rececionar exemplar Adicionar e rececionar exemplar Adicionar e rececionar exemplar Adicionar e rececionar exemplar (Estas operações são repetidas para cada um 
dos exemplares) 
 
- Selecionar o nome da assinatura, clicar no botão do lado direito do rato e selecionar a 
função “Adicionar exemplar”.  

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Preencher os campos da caixa de manutenção de periódicos com a seguinte 
informação e gravar: 

- Descrição | Mês, Ano; Vol., Fasc. (Ex.: Maio, 2011; Vol. 5; Fasc. 5); 
- Data de Publicação; 
- Estado | Recebido  
- Data de Receção 

           - Gravar. 
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- Selecionar o exemplar a rececionar. 
- Clicar no botão do lado direito do rato, selecionar “Rececionar” e preencher todos os 
campos em falta.     

 

 
 

Com estes dados do Ecrã de Manutenção de Exemplar preenche-se a etiqueta de 
registo.  
 
 
Registo em formato ISBD de um periódicoRegisto em formato ISBD de um periódicoRegisto em formato ISBD de um periódicoRegisto em formato ISBD de um periódico    
________________________________________________________________________ 
 
JORNAL DE ALBERGARIA. . . . Albergaria-a-Velha, , , , [1993]    
Jornal de Albergaria / diretor Mário Jorge de Lemos Pinto ; fotografia [de] Cristina Dias . 
- Albergaria-a-Velha : Cooperativa de Comunicação Social de Albergaria C.R.L., [1993] 
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Descrição baseada em: Ano XII, 2ª série, n. 258 (25 Fev. 2004) 
Quinzenário 
Imprensa local -- [Albergaria-a-Velha] -- Periódicos -- [Fundo local] 
________________________________________________________________________ 
III III III III Registo vídeo Registo vídeo Registo vídeo Registo vídeo     
    

Inclui cassete VHS, DVD vídeo e Disco Blu-ray, que necessitam de uma televisão, 
ligada a um leitor adequado, para serem visionados. 
 
 

Procedimento no GIB 
 

Passo 1Passo 1Passo 1Passo 1 - Abrir o módulo de catalogação, selecionar a opção “Catalogar”; “Criar Registo”; 
“Ligar à base de dados Catálogo coletivo de Albergaria-a-Velha” e, por fim, selecionar 
uma folha de recolha:  

- “Registo vídeo BMAV” (adulto) 
- “Registo vídeo infantil BMAV” (dos 0 aos 10 anos)  
- “Registo vídeo juvenil” (dos 11 aos 20 anos) 

 

 

 
 

 
 

Passo 2Passo 2Passo 2Passo 2 - Preencher os seguintes campos: 
 

CampoCampoCampoCampo    SubcampoSubcampoSubcampoSubcampo    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    Exemplos/NotasExemplos/NotasExemplos/NotasExemplos/Notas    

100100100100    Dados gerais de processamentoDados gerais de processamentoDados gerais de processamentoDados gerais de processamento    
 ^a Data de entrada do 

ficheiro 
 

Assume automaticamente mas se for outra corrige-
se para a data pretendida. 

Tipo de data  Selecionar mediante as sugestões do programa e o 
tipo de recurso em mãos. 

Data 1 Ano de publicação 

Código de 
audiência 

 

 

101101101101    Língua de publicaçãoLíngua de publicaçãoLíngua de publicaçãoLíngua de publicação22222222    

                                                
22 Para indicação dos idiomas e legendas damos primazia às línguas lecionadas na escola pública (alemão, 

espanhol, francês e inglês), para além do português. 
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 ^a Língua do texto  

^j Língua das legendas Quando é resultado de uma tradução. 

102102102102    País de publicação ou produçãoPaís de publicação ou produçãoPaís de publicação ou produçãoPaís de publicação ou produção    
 ^a País da Publicação  
20020020020023232323    Título e menção de responsabilidadeTítulo e menção de responsabilidadeTítulo e menção de responsabilidadeTítulo e menção de responsabilidade    
 ^a Título  

^b Indicação genérica 
do tipo de material 

 
Registo vídeo24 

^d Título paralelo  
^e Informação de outro 

título 
 

^f 1ª Menção de 
Responsabilidade 

  
                                        25252525    
Com 3 ou mais nomes a pontuação implícita nas 
RC (… [et al.]) é colocada pelo técnico, neste caso o 
GIB não assume a pontuação automaticamente) 
 

^g Responsabilidade 
secundária 

 

205205205205    Menção da ediçãoMenção da ediçãoMenção da ediçãoMenção da edição    
    ^f Menção da 

responsabilidade 
relativa à edição 

Apenas quando for edição do autor.  
Ex.: Editado por… 

 

21021021021026262626    Publicação, distribuição, etc.Publicação, distribuição, etc.Publicação, distribuição, etc.Publicação, distribuição, etc.    
 ^a Lugar da edição, 

distribuição, etc 
Ex.: Porto 
 

^c Nome do editor, 
distribuidor, etc 

Ex.: Lusomundo 

^d Data  Ex.: 2010 
215215215215    Descrição físicaDescrição físicaDescrição físicaDescrição física    
 ^a Indicação específica 

da natureza do 
documento e 
extensão da espécie 

1 Dvd (ca ___ min.) 
 
Ex.: 1 Dvd (ca 60 min.) 

                                                
23 Ver mais em: Algumas diretrizes para este campo. 

24 Sempre que for necessário preencher o ^d, ^e deve inverter-se a ordem alfabética, para que fiquem 

seguidos os: ^a, ^d, ^e, e, só no final destes, o ^b. Assim, a indicação genérica do tipo de material [Registo 

vídeo] não fica entre a informação relativa ao título. 

25 Para as menções de responsabilidade dos registos de vídeo deve seguir-se a ordem: 1º - Realizador / 

directed by; 2º - Produtor / produced by) - Ver RC ponto: D-7.1.6.1, pág. 277. 

Sempre que, na capa do recurso, não aparecerem estas informações, deve reproduzir-se o vídeo e verificar 

se há ficha técnica. 

26 Ver mais em: Algumas diretrizes para este campo. 



27 

 

^c Outras indicações 
físicas 

p&b (= preto e branco) 

225225225225    ColeçãoColeçãoColeçãoColeção    
 ^a Título próprio da 

coleção 
 

^v  Volume  
300300300300    Notas Gerais Notas Gerais Notas Gerais Notas Gerais     
 ^a Texto da nota Apenas quando se justificar. 

Recurso de substituição em ___/___/___. 27 

310310310310    Notas relativas a encadernação e modalidade de aquisiçãoNotas relativas a encadernação e modalidade de aquisiçãoNotas relativas a encadernação e modalidade de aquisiçãoNotas relativas a encadernação e modalidade de aquisição    
 ^a Texto da Nota Preencher no caso das doações sempre com: 

 
Doação aceite por deliberação da CMAV 
em28: ____/___/_____ 

322322322322    Notas aos responsáveis artísticos e técnicos (material de projeção Notas aos responsáveis artísticos e técnicos (material de projeção Notas aos responsáveis artísticos e técnicos (material de projeção Notas aos responsáveis artísticos e técnicos (material de projeção 
e vídeo e registos sonoros)e vídeo e registos sonoros)e vídeo e registos sonoros)e vídeo e registos sonoros)    

 ^a Texto da Nota Apenas quando se justificar. 

323323323323    Nota ao elenco (material de projeção e vídeo e registos sonoros)Nota ao elenco (material de projeção e vídeo e registos sonoros)Nota ao elenco (material de projeção e vídeo e registos sonoros)Nota ao elenco (material de projeção e vídeo e registos sonoros)    

 ^a  Texto da Nota Ex.: Com a participação, entre outros, de… 

330330330330    Súmula ou resumoSúmula ou resumoSúmula ou resumoSúmula ou resumo    
 ^a Texto da nota Transcrito do próprio recurso ou da internet. 

333 333 333 333     Nota relativa aos potenciais Nota relativa aos potenciais Nota relativa aos potenciais Nota relativa aos potenciais utilizadoresutilizadoresutilizadoresutilizadores    

 ^a Texto da nota Ex.: Para maiores de 12 anos. 
 

517517517517    Outras variantes do títuloOutras variantes do títuloOutras variantes do títuloOutras variantes do título    

 ^a Variante do título Campo repetível. Usado para mencionar outros 
títulos, além do referido no campo 200. 
Não esquecer de selecionar “Título significativo” 

 ^j Volume ou datas 
associadas com o 
título 

Apenas quando se justificar. 
Quando o mesmo recurso possui mais do que 
um DVD. 

540540540540    Título adicionado pelo catalogadorTítulo adicionado pelo catalogadorTítulo adicionado pelo catalogadorTítulo adicionado pelo catalogador    
 ^a Título adicionado Não esquecer de selecionar “Título significativo”. 

 
Mencionar o título atribuído à doação em questão. 
Ex.: Doação de XPTO 

600600600600/601/601/601/601    Nome de pessoaNome de pessoaNome de pessoaNome de pessoa    / coletividade/ coletividade/ coletividade/ coletividade    usado como assuntousado como assuntousado como assuntousado como assunto29 
 ^a Palavra de ordem  

^b Outra parte do 
nome não tomada 
para palavra de 
ordem 

 
 
 
 

                                                
27 Preenchido quando o recurso é resultado de uma substituição, por dano do recurso original. 

Procedimento frequente quando um utilizador danifica um recurso e procede à sua substituição. 

28 Sempre que se tiver conhecimento, registar a data da deliberação da CMAV, relativa à doação em 

questão. 

29 Campo usado essencialmente para Biografias. 
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606606606606    Nome comum usado como assuntoNome comum usado como assuntoNome comum usado como assuntoNome comum usado como assunto    
 ^a Elemento de 

entrada 
Ex.: Documentário  
ou 
História 

^x Subdivisão de 
assunto 

Ex.:  
[Publicações para bebés] 
ou 
[Publicações infantis]  
ou 
[Publicações juvenis] 

^x Subdivisão de 
assunto 

Ex.: [Fundo local]  
ou 

[Fundo regional] 
^y Subdivisão 

geográfica 

Apenas quando se justificar, para o caso do FL e 
FR. 
 

Ex.: Albergaria-a-Velha (Portugal) 
ou 

Angeja (concelho de Albergaria-a-Velha, 
Portugal) 

 ^z  Subdivisão 
cronológica 

Ex.: 1500-1800 
(Sempre me numeração árabe) 
Quando o assunto se refere ao período de tempo, 
entre o ano 1500 e o ano 1800. 

^2 Código do sistema Por defeito: FIAF; CA 
610610610610    Termos de indexação não controladosTermos de indexação não controladosTermos de indexação não controladosTermos de indexação não controlados    
 ^a Termo de indexação  
675675675675    Classificação decimal universalClassificação decimal universalClassificação decimal universalClassificação decimal universal    (CDU)(CDU)(CDU)(CDU)    
 ^a Notação  

^v Edição BN 
^z Língua da edição Português 

686686686686    Outras Outras Outras Outras classificações numéricasclassificações numéricasclassificações numéricasclassificações numéricas        
 ^a Notação Ex.: 767:94(469) 

Para não ficção, história de Portugal 

^2 Código do sistema FIAF 
700700700700    Nome de pessoa Nome de pessoa Nome de pessoa Nome de pessoa ––––    responsabilidade principalresponsabilidade principalresponsabilidade principalresponsabilidade principal30303030    
 ^a Palavra de ordem  

 

^b Outra parte do 
nome não tomada 
para palavra de 
ordem 

 

^4 Função Selecionar entre as opções apresentadas. 

702702702702    Nome de pessoa Nome de pessoa Nome de pessoa Nome de pessoa ----    responsabilidade secundária responsabilidade secundária responsabilidade secundária responsabilidade secundária     
 ^a Palavra de ordem  

^b Outra parte do 
nome não tomada 

 

                                                
30 Se, de acordo com as RC, o recurso entrar pelo título, então não se preenche o/os campos de responsabilidade 

principal.  
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como palavra de 
ordem 

^4 Função Selecionar entre as opções apresentadas. 

710710710710    Nome de Nome de Nome de Nome de coletividade coletividade coletividade coletividade ––––    responsabilidade principalresponsabilidade principalresponsabilidade principalresponsabilidade principal    
 ^a Palavra de ordem  

^b Subdivisão  

^4 Função Selecionar entre as opções apresentadas. 

712712712712    Nome de coletividade Nome de coletividade Nome de coletividade Nome de coletividade ––––    responsabilidade secundáriaresponsabilidade secundáriaresponsabilidade secundáriaresponsabilidade secundária    
    ^a Palavra de ordem     

^b Subdivisão     
^4 Função Selecionar entre as opções apresentadas. 

801801801801    Fonte de origemFonte de origemFonte de origemFonte de origem 
 ^a País Ex.: Portugal 

^b Agência Por defeito: BMAV 
^g Regras de 

catalogação 
Por defeito: RP 

 
Para visualizar o próximo campo é necessário primeiro clicar no ícone de Visualizar 

exemplares de registo, clicar no ícone de Adicionar um exemplar, e preencher os campos. 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Depois de preenchida a unidade administrativa (localização dentro da BMAV), a 
cota, o tipo, o estado Disponível e estatuto é necessário clicar no ícone visualizar a 
informação bibliográfica, para aparecer o campo 966. 
 

 
 

966966966966    Cota (sumário)Cota (sumário)Cota (sumário)Cota (sumário)    
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    ^d  Indicação de 
volume, tomo ou 
fascículo 

    

^n Notas (caraterísticas 
próprias do 
exemplar) 

Ex.: Depósito (Base nova)  
Espaço de leitura (Base nova) 
Espaço infantil e juvenil (Base nova) 

^p  Preço de aquisição 12,00 euros 
^x  Forma de entrada Ex.: Doação/Permuta/ Oferta/ Compra 

 
 
Exemplos de classificação e indexação segundo a FIAF 
 

ClassificaçãoClassificaçãoClassificaçãoClassificação    (Campo 686)(Campo 686)(Campo 686)(Campo 686)    IndexaçãoIndexaçãoIndexaçãoIndexação    (Campos 600 e 606)(Campos 600 e 606)(Campos 600 e 606)(Campos 600 e 606)    
    FIÇÃOFIÇÃOFIÇÃOFIÇÃO    EXEMPLOSEXEMPLOSEXEMPLOSEXEMPLOS    
732 Comédias  Fição--Comédia--Sátira 

 Fição--Comédia--Romance 
733 Dramas. Melodramas Fição--Drama 

Fição--Melodrama 
734 Policial. Suspense. Espionagem Fição--[Policiais] 

Fição--Suspense 
735 Fantasias. Fição científica. Terror Fição--FantásticoFantásticoFantásticoFantástico    

Fição--Ficção científica 
Fição--Terror 

736 Western. Orientais Fição--Westerns 
737 Filmes de guerra. Fição--Guerra 
740 Espetacular. Épico Ficção--Epopeia 
741 Histórico. Dramas sociais. Filmes 

de época 
Fição--[Dramas sociais] 
Fição--Épocas 

742 Biográfico Nome do Biografado (600) 
Fição--Biografias (606) 

743 Filmes religiosos Fição--Religiões 
745 Político. Ideológico Fição--Política 
751 Musicais Fição--[Musicais] 
759 Entretenimento ligeiro. Ficção-----[[[[Entretenimento]--Aventuras 

    NÃO FINÃO FINÃO FINÃO FIÇÃOÇÃOÇÃOÇÃO    EXEMPLOSEXEMPLOSEXEMPLOSEXEMPLOS    

762 Atualidade. Jornalismo. Notícias Informação--Documentários--Jornalismo 

764 Educativo, instrutivo, informativo. 
(mais CDU, quando se justificar) 

Informação--[Autoajuda]--Stress 
Aprendizagem--Inglês (língua) 

765 Manipulativo. Filmes 
patrocinados 

 

766 Filmes de interesse geral. 
Hobbies. 

 

767 Não ficção por assuntos 
(mais CDU, quando se justificar) 

767:94(469)  
História--[25 de abril]--Portugal 
767:591.5 
Ciências--Paleontologia--[Dinossauros] 
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OUTROOUTROOUTROOUTRO    EXEMPLOSEXEMPLOSEXEMPLOSEXEMPLOS    
772 Filmes / programas animados 

(mais CDU, quando se justificar) 
Animação--Desenhos animados--Aventuras 

    IV IV IV IV Registo sonoroRegisto sonoroRegisto sonoroRegisto sonoro        

 Inclui os recursos áudio, em qualquer suporte que seja apenas audível. Por 
exemplo: CD-Audio/Audio-Livro; DVD- Audio; cassete audio. 

Procedimento no GIB    

Passo 1Passo 1Passo 1Passo 1 - Abrir o módulo de catalogação, selecionar a opção “Catalogar”; “Criar Registo”; 
“Ligar à base de dados catálogo coletivo de Albergaria-a-Velha” e, por fim, selecionar 
uma folha de recolha:  

- “Registo sonoro BMAV” (adulto) 
- “Registo sonoro infantil BMAV” (dos 0 aos 10 anos)  
- “Registo sonoro juvenil” (dos 11 aos 20 anos) 

 

     

    

    

    
    
    
Passo 2 Passo 2 Passo 2 Passo 2 – Preencher os seguintes campos: 
 

 

CampoCampoCampoCampo    SubcampoSubcampoSubcampoSubcampo    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    Exemplos/NotasExemplos/NotasExemplos/NotasExemplos/Notas    

100100100100    Dados gerais de processamentoDados gerais de processamentoDados gerais de processamentoDados gerais de processamento    
 ^a Data de entrada 

do ficheiro 
    

Assume automaticamente mas se 
for outra corrige-se para a data 
pretendida. 

Tipo de data  Selecionar mediante as sugestões 
do programa e o tipo de recurso 
em mãos. 
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Data 1 Ano de publicação 

Código de 
audiência 

 

 

101101101101    Língua de publicaçãoLíngua de publicaçãoLíngua de publicaçãoLíngua de publicação    
 ^a Língua do texto  

102102102102    País País País País de publicação ou produçãode publicação ou produçãode publicação ou produçãode publicação ou produção    
 ^a País da 

Publicação 
 

20020020020031313131    Título e menção de responsabilidadeTítulo e menção de responsabilidadeTítulo e menção de responsabilidadeTítulo e menção de responsabilidade    
 ^a Título  

^b Indicação 
genérica do tipo 
de material 

Registo sonoro32 

^d Título paralelo  
^e Informação de 

outro título 
 

^f 1ª Menção de 
Responsabilidade 

  
                                     33 
Com 3 ou mais nomes a 
pontuação implícita nas RC (… 
[et al.]) é colocada pelo técnico, 
neste caso o GIB não assume a 
pontuação automaticamente) 
 

^g Responsabilidade 
secundária 

 

205205205205    Menção da ediçãoMenção da ediçãoMenção da ediçãoMenção da edição    
    ^f Menção da 

responsabilidade 
relativa à edição 

Apenas quando for edição do 
autor.  

Ex.: Editado por… 
 

21021021021034343434    Publicação, distribuição, etc.Publicação, distribuição, etc.Publicação, distribuição, etc.Publicação, distribuição, etc.    
 ^a Lugar da edição, 

distribuição, etc 
Ex.: Porto 
 

^c Nome do editor, 
distribuidor, etc 

 

^d Data  Ex.: 2010 
215215215215    Descrição físicaDescrição físicaDescrição físicaDescrição física    

                                                
31 Ver mais em: Algumas diretrizes para este campo. 

32 Sempre que for necessário preencher o ^d, ^e deve inverter-se a ordem alfabética, para que fiquem 

seguidos os: ^a, ^d, ^e e, só no final destes, o ^b. Assim, a indicação genérica do tipo de material [Registo 

sonoro] não fica entre a informação relativa ao título. 

33 Para as menções de responsabilidade dos registos sonoros deve considerar-se: interpretes, autores de 

trechos e músicas e outros, que se considerem relevantes em cada situação. Ver RC ponto: D-6.1.6, pág.247 

34 Ver mais em: Algumas diretrizes para este campo 
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 ^a Indicação 
específica da 
natureza do 
documento e 
extensão da 
espécie 

1 CD/Cd-Áudio (ca ___ 
min.) 
 
Ex.: 1 CD-Áudio (ca 60 min.) 

 ^c Outras indicações 
físicas 

Ex.: Stereo 

225225225225    ColeçãoColeçãoColeçãoColeção    
 ^a Título próprio da 

coleção 
 

^v  Volume  
300300300300    Notas Gerais Notas Gerais Notas Gerais Notas Gerais     
 ^a Texto da nota Campo repetível 

Recurso de substituição em 
___/__/__35 
 

310310310310    Notas relativas a encadernação e modalidade de Notas relativas a encadernação e modalidade de Notas relativas a encadernação e modalidade de Notas relativas a encadernação e modalidade de 
aquisiçãoaquisiçãoaquisiçãoaquisição    

 ^a Texto de nota Sempre que o recurso em causa 
justifique, preencher com: 
Doação aceite por 
deliberação da CMAV em36: 
___/__/___ 

323323323323    NotaNotaNotaNota    ao elenco (material de projeção e vídeo e ao elenco (material de projeção e vídeo e ao elenco (material de projeção e vídeo e ao elenco (material de projeção e vídeo e 
registos sonoros)registos sonoros)registos sonoros)registos sonoros)    

 ^a  Texto da Nota Ex.: Voz de XPTO, guitarra de 
VVVV. 

330330330330 Súmula ou resumoSúmula ou resumoSúmula ou resumoSúmula ou resumo    

    ^a Texto da Nota   

517517517517    Outras variantes do títuloOutras variantes do títuloOutras variantes do títuloOutras variantes do título    

 ^a Variante do título Ex.: Nome das músicas que 
integram o recurso áudio.  
Campo repetível. Não 
esquecer de selecionar “Título 
significativo” 

^j Volume ou datas 
associadas com o 
título 

Apenas quando se justificar. 
Quando o mesmo recurso 
possui mais do que um CD. 

540540540540    Título Título Título Título adicionado pelo catalogadoradicionado pelo catalogadoradicionado pelo catalogadoradicionado pelo catalogador    
 ^a Título adicionado Não esquecer de selecionar 

“Título significativo”. 

 
No caso de doação, mencionar o 
título atribuído à mesma. 

                                                
35 Preenchido quando o recurso é resultado de uma substituição, por dano ou extravio do recurso original. 

Procedimento frequente quando um utilizador danifica ou extravia um recurso e procede à sua substituição. 

36 Sempre que se tiver conhecimento, registar a data da deliberação da CMAV, relativa à doação em 

questão. 
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Ex.: Doação de XPTO 
 

 
606606606606    Nome comum usado como assuntoNome comum usado como assuntoNome comum usado como assuntoNome comum usado como assunto    
 ^a Elemento de 

entrada 
Ex.1: Literatura portuguesa  
Ex.2: Música 

^j  Subdivisão de 
forma 

Ex.1: Audiolivro 
 

^x Subdivisão de 
assunto 

Ex.1: Conto 
Ex.2: Rock 
[Publicações para bebés] 
ou 
[Publicações infantis]  
ou 
[Publicações juvenis] 

^x Subdivisão de 
assunto 

Ex.1: [Fundo local]  
ou 

[Fundo regional] 
Ex.2: Pop 

^y Subdivisão 
geográfica 

Apenas quando se justificar, para 
o caso do FL e FR. 
 

Ex.: Albergaria-a-Velha 
(Portugal) 
ou 

Angeja (concelho de 
Albergaria-a-Velha, 
Portugal) 

^z Subdivisão 
cronológica 

 

^2 Código do 
sistema 

Por defeito: Siporbase; CA 

610610610610    Termos de indexação não controladosTermos de indexação não controladosTermos de indexação não controladosTermos de indexação não controlados    
 ^a Termos de 

indexação 
 

675675675675    Classificação Decimal Universal (CDU)Classificação Decimal Universal (CDU)Classificação Decimal Universal (CDU)Classificação Decimal Universal (CDU)    
 ^a Notação Ex.1: 821.134.3-34 

^v Edição  
^z Língua de edição  

686686686686    Outras classificações numéricasOutras classificações numéricasOutras classificações numéricasOutras classificações numéricas    
 ^a Notação Ex.2: 220  

 

^2 Código do 
sistema 

PCDM 

700700700700    Nome de pessoa Nome de pessoa Nome de pessoa Nome de pessoa ––––    responsabilidade principalresponsabilidade principalresponsabilidade principalresponsabilidade principal    
 ^a Palavra de ordem  

 

^b Outra parte do 
nome não 
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tomada para 
palavra de ordem 

^4 Função Selecionar entre as opções 
apresentadas. 

702702702702    Nome de pessoa Nome de pessoa Nome de pessoa Nome de pessoa ----    responsabilidade secundária responsabilidade secundária responsabilidade secundária responsabilidade secundária     
 ^a Palavra de ordem 

 
 
 

^b Outra parte do 
nome não 
tomada como 
palavra de ordem 

 

^4 Função 
 

Selecionar entre as opções 
apresentadas. 

710710710710    Nome de coletividade Nome de coletividade Nome de coletividade Nome de coletividade ––––    responsabilidade responsabilidade responsabilidade responsabilidade 
principalprincipalprincipalprincipal    

 ^a Palavra de ordem  

^b Subdivisão  

^4 Função Selecionar entre as opções 
apresentadas. 

712712712712    Nome de coletividade Nome de coletividade Nome de coletividade Nome de coletividade ––––    responsabilidade responsabilidade responsabilidade responsabilidade 
secundáriasecundáriasecundáriasecundária    

    ^a Palavra de ordem     
^b Subdivisão     
^4 Função Selecionar entre as opções 

apresentadas. 

801801801801    Fonte de origemFonte de origemFonte de origemFonte de origem 
 ^a País Ex.: Portugal 

^b Agência Por defeito: BMAV 
^g Regras de 

catalogação 
Por defeito: RC 

 
Para visualizar o próximo campo é necessário primeiro clicar no ícone de Visualizar 

exemplares de registo, clicar no ícone de Adicionar um exemplar, e preencher os campos. 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Depois de preenchida a unidade administrativa (localização dentro da BMAV), a 
cota, o tipo, o estado e estatuto é necessário clicar no ícone visualizar a informação 
bibliográfica, para aparecer o campo 966. 
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966966966966    Cota Cota Cota Cota (sumário)(sumário)(sumário)(sumário)    
 ^d Indicação de 

volume, tomo, 
fascículo 

 

^n Notas 
(caraterísticas 
próprias do 
exemplar) 

Ex.: Depósito (Base nova)  
Espaço de leitura (Base 
nova 
Espaço infantil e juvenil 
(Base nova) 

^p Preço de 
aquisição 

12,00 euros 

^x  Forma de entrada Ex.: Doação/Permuta/ 
Oferta/ Compra 
       
 

    

    

V V V V Recursos eletrónicos Recursos eletrónicos Recursos eletrónicos Recursos eletrónicos     

 Inclui os documentos, em suporte físico ou não (disquete, CD-Rom, DVD-

Rom, PDF, link’s, web sites…), que necessitam de um dispositivo informático, para 

serem visualizados, tais como: computador, tablet… 

 

CampoCampoCampoCampo    SubcampoSubcampoSubcampoSubcampo    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    Exemplos/NotasExemplos/NotasExemplos/NotasExemplos/Notas    

100100100100    Dados gerais de processamentoDados gerais de processamentoDados gerais de processamentoDados gerais de processamento    
 ^a Data de entrada do Data de entrada do Data de entrada do Data de entrada do 

ficheiroficheiroficheiroficheiro    
    

Assume automaticamente mas se for outra 
corrige-se para a data pretendida. 

Tipo de data Tipo de data Tipo de data Tipo de data     Selecionar mediante as sugestões do 
programa e o tipo de recurso em mãos. 

Data 1Data 1Data 1Data 1    Ano de publicação 

Código de audiênciaCódigo de audiênciaCódigo de audiênciaCódigo de audiência     

 
101101101101    Língua de publicaçãoLíngua de publicaçãoLíngua de publicaçãoLíngua de publicação    
 ^a Língua do texto  
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^b Língua do texto 
original 

Quando é resultado de uma tradução. 

102102102102    País de publicação ou produçãoPaís de publicação ou produçãoPaís de publicação ou produçãoPaís de publicação ou produção    
 ^a País da Publicação  
20020020020037373737    Título e menção de responsabilidadeTítulo e menção de responsabilidadeTítulo e menção de responsabilidadeTítulo e menção de responsabilidade    
 ^a Título  

^b Indicação genérica do 
tipo de material 

Documento eletrónico38 

^d Título paralelo  
^e Informação de outro 

título 
 

^f 1ª Menção de 
Responsabilidade 

  
                                        39393939    
Com 3 ou mais nomes a pontuação implícita 
nas RC (… [et al.]) é colocada pelo técnico, 
neste caso o GIB não assume a pontuação 
automaticamente) 
 

^g Responsabilidade 
secundária 

Transcrever, de acordo, com o 
mencionado na fonte de informação. Ou 
seja, todas as menções de 
responsabilidade mencionadas, exceto a 
principal (200^f,) pela ordem que se 
apresentam. 
 
 
(entre parênteses retos tudo o que se regista 
de forma diferente à da fonte de informação) 

 
Ex.: tradução de… ou ilustração 
de… ou adaptação de… 
 
 
 
 
 
 

                                                
37 Ver mais em: Algumas diretrizes para este campo. 

38 Sempre que for necessário preencher o ̂ d, ̂ e deve inverter-se a ordem alfabética, de forma a que fiquem 

seguidos os: ^a, ^d, ^e e, só no final destes, o ^b. Assim, a Indicação genérica do tipo de material 

[Documento eletrónico ] não fica entre a informação relativa ao título. 

39 Para as menções de responsabilidade dos documentos eletrónicos deve considerar-se: autor, 

programador, adaptador, organizador/compilador, editor dos ficheiros, tal como são apresentados no 

documento eletrónico.  

IFLA – Directiva para uso do unimarc no tratamento de documentos eletrónicos. Lisboa : Biblioteca Nacional, 2001. p . 

15.  

IFLA – ISBD(ER) : internacional standard bibliographic description for electronic resources. München : K. G. Saur, 1997. 

Também disponível em WWW:URL:http://ifla.org./VII/s13/pubs/isbd.htm. 
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205205205205    Menção Menção Menção Menção da ediçãoda ediçãoda ediçãoda edição    
    ^f Menção de 

responsabilidade 
relativa à edição 

Apenas quando for edição do autor. 

Ex.: Editado por… 

21021021021040404040    Publicação, distribuição, etc.Publicação, distribuição, etc.Publicação, distribuição, etc.Publicação, distribuição, etc.    
 ^a Lugar da edição, 

distribuição, etc 
Ex.: Porto 
 

^c Nome do editor, 
distribuidor, etc 

41 

^d Data  Ex.: 2010 
21521521521542424242    Descrição físicaDescrição físicaDescrição físicaDescrição física    
 ^a Indicação específica da 

natureza do 
documento e extensão 
da espécie 

 
Ex.: 1CD-Rom (ca 60 min.) 

225225225225    ColeçãoColeçãoColeçãoColeção    
 ^a Título próprio da 

coleção 
 

^v  Volume  
230230230230 Zona Específica de Alguns Tipos de Materiais: Zona Específica de Alguns Tipos de Materiais: Zona Específica de Alguns Tipos de Materiais: Zona Específica de Alguns Tipos de Materiais: Caraterísticas Caraterísticas Caraterísticas Caraterísticas 

dos Recursos Eletrónicosdos Recursos Eletrónicosdos Recursos Eletrónicosdos Recursos Eletrónicos    
    ^a Indicação e extensão 

do ficheiro 
Ex.:  
Dados eletrónicos numéricos 
Dados eletrónicos 
Cd interativo 
Serviço on-line 

300300300300 Notas geraisNotas geraisNotas geraisNotas gerais 
    ^a Texto da nota Campo repetível. 

 
Recurso de substituição em __/__/__43 

304304304304    Notas relativas a títulos e menção de responsabilidadeNotas relativas a títulos e menção de responsabilidadeNotas relativas a títulos e menção de responsabilidadeNotas relativas a títulos e menção de responsabilidade    
    ^a Texto da nota Ex.: Tít. Orig.: Mi madre 

 

310310310310    Relativas a encadernação e modalidade de aquisiçãoRelativas a encadernação e modalidade de aquisiçãoRelativas a encadernação e modalidade de aquisiçãoRelativas a encadernação e modalidade de aquisição    
    ^a Texto de nota Sempre que o recurso em causa justifique, 

preencher com: 
 

                                                
40 Ver mais em: Algumas diretrizes para este campo. 

41 Regra geral, o nome do editor regista-se omitindo a palavra “editora”, exceto se se tratar do nome de 

uma cidade e no caso das Edições 70. 

42 Ver mais em: Algumas diretrizes para este campo. 

43 Preenchido quando o recurso é resultado de uma substituição por dano ou extravio do recurso original. 

Procedimento frequente quando um utilizador danifica ou extravia um recurso e procede à sua substituição. 



39 

 

Doação aceite por deliberação da 
CMAV em44: ____/___/ 

514514514514    Título adicionado pelo catalogadorTítulo adicionado pelo catalogadorTítulo adicionado pelo catalogadorTítulo adicionado pelo catalogador    
    ^a Título adicionado Não esquecer de selecionar “Título 

significativo”. 
Mencionar o título atribuído à 
doação em questão. 
Ex.: Doção de XPTO 

600600600600/601/601/601/601    Nome de pessoaNome de pessoaNome de pessoaNome de pessoa/ coletividade/ coletividade/ coletividade/ coletividade    usado como assunto usado como assunto usado como assunto usado como assunto     
    ^a Palavra de ordem  

^b Outra parte do nome  

606606606606    Nome comum usado como assuntoNome comum usado como assuntoNome comum usado como assuntoNome comum usado como assunto    
 ^a Elemento de entrada Ex.: Documentário  

 
^x Subdivisão de assunto Ex.:  

[Publicações para bebés] 
ou 
[Publicações infantis]  
ou 
[Publicações juvenis] 

^x Subdivisão de assunto Ex.: [Fundo local]  
ou 
[Fundo regional] 

^y Subdivisão geográfica Apenas quando se justificar, para o caso do 
FL e FR. 
 
Ex.: Albergaria-a-Velha (Portugal) 
ou 
Angeja (concelho de Albergaria-a-Velha, 
Portugal) 

^z  Subdivisão cronológica  

^2 Código do sistema Por defeito: Siporbase; CA 
610610610610    Termos de indexação não controladosTermos de indexação não controladosTermos de indexação não controladosTermos de indexação não controlados    
 ^a Termo de indexação  
666675757575    Classificação Decimal Universal (CDU)Classificação Decimal Universal (CDU)Classificação Decimal Universal (CDU)Classificação Decimal Universal (CDU)    
 ^a Notação  

^v Edição Por defeito: BN 
^z Língua Por defeito: Português 

700700700700    / 710/ 710/ 710/ 710    Nome de pessoaNome de pessoaNome de pessoaNome de pessoa    / coletividade/ coletividade/ coletividade/ coletividade    ––––    responsabilidade responsabilidade responsabilidade responsabilidade 
principalprincipalprincipalprincipal    

 ^a Palavra de ordem  
 

^b Outra parte do nome 
não tomada para 
palavra de ordem 

 

^4 Função Selecionar entre as opções apresentadas. 
 
 

                                                
44 Sempre que se tiver conhecimento, registar a data da deliberação da CMAV, relativa à doação em 

questão. 
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702702702702    / 712/ 712/ 712/ 712    Nome de pessoaNome de pessoaNome de pessoaNome de pessoa    /coletividade/coletividade/coletividade/coletividade    ----    responsabilidade responsabilidade responsabilidade responsabilidade 
secundária secundária secundária secundária     

 ^a Palavra de ordem 
 

 
 

^b Outra parte do nome 
não tomada como 
palavra de ordem / 
Subdivisão 

 

^4 Função 
 

Selecionar entre as opções apresentadas. 

801801801801    Fonte de origemFonte de origemFonte de origemFonte de origem 
 ^a País Portugal 

^b Agência BMAV 
^g Regras de catalogação Por defeito: RC 

856856856856    Localização eletrónica e acesso    
 ^u URI – Uniform resourse 

identifier 
http:// 

    

 
Para visualizar o próximo campo é necessário primeiro clicar no ícone de Visualizar 

exemplares de registo, clicar no ícone de Adicionar um exemplar, e preencher os campos. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Depois de preenchida a unidade administrativa (localização dentro BMAV), a cota, o 

tipo, o estado e estatuto é necessário clicar no ícone visualizar a informação bibliográfica, 
para aparecer o campo 966. 
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966966966966    Cota (sumário)Cota (sumário)Cota (sumário)Cota (sumário)    
 ^d Indicação de volume, 

tomo, fascículo 
 

^n Notas (caraterísticas 
próprias do exemplar) 

Localização do recurso e indicação 
da base a que pertence  
Ex.: Espaço de leitura (Base nova)45 

^p Preço 12,00 euros 
^x Forma de entrada Ex.: Doação/Permuta/ Oferta/ 

Compra 
    

 

 

Algumas diretrizes paraAlgumas diretrizes paraAlgumas diretrizes paraAlgumas diretrizes para::::    

    

Campo 200 

• Se a obra é de um, dois ou três autores, todos os seus nomes são referenciados no 

corpo da entrada (^f), separados por vírgula (,)  

• Se a obra é da autoria de mais de três autores, referencia-se o nome do autor 

que aparece em primeiro lugar, seguido de reticências (............) e da expressão "et al." 

dentro de parênteses retos [et al.] Ver RC ponto: D-1.1.6.5, pág. 33 

 

                                                
45 (Base nova) – para todos os recursos catalogados de origem. (Base pós-formação) – para todos os 

recursos já reeditados/corrigidos.  
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Campo 210 

• Se o local da edição / distribuição oferece dúvidas, regista-se com um “?” a 

seguir ao nome do local, dentro dos parênteses [Lisboa?] Ver RC ponto: D-1.4.3.6, 

pág. 49  

• Na ausência do local regista-se entre parênteses retos a abreviatura de sine 

loco [S.l.] Ver RC ponto: D-1.4.3.6, pág. 49 

• O nome do Editor/Distribuidor vulgarmente é o nome da editora, na forma 

mais sucinta possível Ver RC ponto: D- 1.4.4.2, pág. 50 e D-1.4.4.3, pág. 51, ver lista de 

editoras da BMAV  

 Ex.: Caminho (e não Editorial Caminho)  

 ASA (e não ASA Editora)  

 Escolar (e não Escolar Editora)  

 Lusomundo (e não Zon Lusomundo) 

 

Nota: Uma das raras exceções é, por exemplo, obras editadas pelas Edições 

70, que se referenciam exatamente desta forma para evitar enganos.  

• Se não figurar o nome do editor e/ou do distribuidor, regista-se entre Parênteses 

retos a abreviatura de sine nomine [s.n.] Ver RC ponto: D- 1.4.4.6, Pág. 5231 

• Nas edições de autor, se não estiver referido o seu nome na folha de rosto ou 

na sua substituta, deve-se colocar da seguinte forma [editado por].  

•  Se não houver data da publicação, esta pode ser substituída, por esta ordem, 

pelas datas de: Ver RC ponto: D- 1.4.6.6, Pág. 54 

1. copyright Ex.: cop. 1999 

2. depósito legal Ex.: D.L. 2005  

3. impressão Ex.: imp. 1995 

4. fabrico Ex.: estampado 2001 

• Caso não exista qualquer data, regista-se entre parênteses retos a abreviatura 

de sine data [s.d.]   
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Campo 215 

Obras num só volume   

• Se a numeração é contínua por ambas as faces da folha referencia-se o número 

impresso da última página. Ver RC ponto: D- 2.5.2.2, Pág. 104 

   Ex.: 101 p 

• Se a numeração abrange as duas faces, regista-se por folhas. 

   Ex.: 52 f 

• Se as primeiras páginas são numeradas em algarismos romanos seguidas de 

numeração árabe (I a XII seguidas de 13 a 50), referencia-se o total de páginas. 

  Ex.: 50 p  

• Se as primeiras páginas são numeradas em romano e continua com numeração árabe 

independentemente da primeira numeração (I a XII e 1 a 50), referenciam-se as duas 

numerações separadas por vírgula. 

  Ex.: XII, 50 p  

• Se existirem páginas e estas não estiverem numeradas, no início ou final da obra, 

registam-se entre parênteses retos [ ]. 

  Ex.: 50, [15] p 

• Se a obra não for paginada, contam-se o número de páginas ou folhas e registam-se 

entre parênteses retos.  

  Ex.: [120] p 

• Se a obra tem várias unidades físicas regista-se o número de unidades seguidas 

de vol.vol.vol.vol. (isto só é válido se a obra estiver completa, caso contrário pode fazer-se a 

catalogação volume a volume) Ver RC ponto: D- 2.5.2.16, Pág. 104 

   EX.: 4 vol. 

• Se a obra for ilustrada usamos a abreviatura de ilustração il. ^c Também 

podemos colocar: fot., mapas, planos, fac-símiles, músicas… Ver RC ponto: D- 2.5.3, 

Pág. 111 

• Quando existe material acompanhante, aquele que vem em separado da obra, mas 

faz parte integrante dela, indica-se no campo ^e Ver RC ponto: D- 2.5.5.1, Pág. 113 
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   Ex.: +(sinal de adição assumido pelo GIB) 1 cassete áudio / CD-Áudio / CD-

ROM 

 

 EncabeçamentosEncabeçamentosEncabeçamentosEncabeçamentos 

    Entrada principal / responsabilidade principalEntrada principal / responsabilidade principalEntrada principal / responsabilidade principalEntrada principal / responsabilidade principal  

 

Pelo autor pessoa físicaPelo autor pessoa físicaPelo autor pessoa físicaPelo autor pessoa física (campo do unimarc 700/701) 
 
Para a constituição do cabeçalho, em regra geral, inverte-se o último apelido e o(s) 

nome(s) próprio(s) da menção de responsabilidade principal. Ou seja, no caso: 

- de monografias, o encabeçamento deve ser o autor ou adaptador; 

- da música, o encabeçamento deve respeitar a seguinte ordem: compositores, 

autores do texto e intérpretes;  

- do vídeo, o encabeçamento deve respeitar a seguinte ordem: realizador; diretor e 

produtor; 

- de recursos eletrónicos, o encabeçamento deve ser o autor da informação, se tal 

se encontrar explícito. 

 

 

Cabeçalhos: escolha do nome para elemento de entradaCabeçalhos: escolha do nome para elemento de entradaCabeçalhos: escolha do nome para elemento de entradaCabeçalhos: escolha do nome para elemento de entrada Ver RC ponto: E- 2.4, pág. 596 

Regra geralRegra geralRegra geralRegra geral inverte-se o nome da pessoa (apelido, nome próprio) 

  Ex.: Fernando Namora  

  Cabeçalho: NAMORA, Fernando (maiúsculas assumidas automaticamente 

pelo GIB) 

Algumas exceçõesAlgumas exceçõesAlgumas exceçõesAlgumas exceções:  

1. Na língua portuguesa não se usa o hífen a separar qualquer parte do nome. Ver RC 

ponto: E-2.1.4.2, pág. 585  

  Ex.: David Mourão-Ferreira  

  Cabeçalho: FERREIRA, David Mourão  

Nota:Nota:Nota:Nota: Nos apelidos estrangeiros respeita-se o hífen. 

2. Na língua portuguesa quando o apelido é formado por um segundo elemento que 

indica relação familiar com esse apelido (Júnior, Neto, Filho, Sobrinho...), este segundo 
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elemento faz parte do apelido, ou seja, da palavra de ordem. Ver RC ponto: E-2.5.3.8, 

pág. 602 

  Ex.: Artur Portela Filho  

  PORTELA FILHO, Artur  

3. Quando o nome é um nome de Santo, a palavra de ordem é o nome próprio. Ver RC 

ponto: E-2.8.1.1, pág. 49 e E-2.13.1, pág. 619 

  Ex.: São João de Brito  

  JOÃO DE BRITO, Santo  

4. Autores espanhóis invertem-se os dois últimos apelidos. Ver RC ponto: E-2.5.4.1, 

pág. 604 e 605 

  Ex.: Gabriel García Marquez  

  GARCÍA MARQUEZ, Gabriel  

5. Autores chineses, regra geral não se inverte o nome. Ver RC ponto: E-2.24.1, pág. 

632 e E-2.27.6.1, pág. 638  

  Ex.: Yung Shong  

  YUNG, SHONG  

6. Autores franceses, a palavra de ordem é o último apelido, mas constituem também 

parte dela os seguintes artigos e/ou preposições ligados a esse apelido: D’, Du, De, Des, 

Le, La, L', Les. Ver R 

7. C ponto: E-2.5.4.1, pág. 605 

  Ex.: Charles de Gaulle  

  DE GAULLE, Charles  

8. Autores germânicos, a palavra de ordem é o último apelido, mas constituem parte 

dela os seguintes artigos ou contrações, quando ligadas ao apelido: Am, Aus, Vom, Zur, 

Zum. Ver RC ponto: E-2.5.4.1, pág. 604 

  Ex.: Albert Am Zehnhoff 

  AM ZEHNHOFF, Albert 

 Mas se o prefixo, que liga o apelido ao nome próprio, não for um artigo ou uma 

contração, não é considerado. 
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  Ex.: BEETHOVEN, Ludwig van  

  GOETHE, Johann Wolfgang von 

9. Autores italianos, a palavra de ordem é o último apelido, mas constituindo parte dela 

os seguintes artigos: A, D’, De, Dal, Di, La. Ver RC ponto: E-2.5.4.1, pág. 606  

  Ex.: D'ANNUNZI   

10. Quando numa obra de responsabilidade partilhada, a responsabilidade principal está 

atribuída a uma pessoa, coletividade ou famílias a entrada principal é feita por essa 

pessoa. Para os restantes nomes fazem-se entradas secundárias. Ver RC ponto: E-1.7.3.1, 

pág. 502 

Mas, quando a menção de responsabilidade principal está repartida entre duas ou 

três pessoas, coletividades ou famílias, não estando atribuída a nenhumas delas, faz-se 

entrada principal pelo nome que figura em primeiro lugar.   

11. Quando a menção de responsabilidade principal é igualmente repartida por mais de 

três pessoas, coletividade ou famílias, faz-se entrada principal/cabeçalho pelo título do 

recurso a catalogar e entrada secundária para a pessoa, coletividade ou família para a 

que aparecer em primeiro lugar. Ver RC ponto: E-1.7.3.2, pág. 504 

 
 

 
Pela coletividade autorPela coletividade autorPela coletividade autorPela coletividade autor (campo do unimarc 710/711) 
 
 
As obras produzidas ou editadas por uma entidade ou pessoa-coletiva têm como 

cabeçalho a coletividade responsável por essa obra. 
 

1. Quando o autor é um organismo oficial, a palavra de ordem do cabeçalho é constituída 

pela hierarquia de dependência do referido organismo. Se o organismo for 

hierarquicamente superior, a palavra de ordem será o país de origem. Ver RC ponto: E-

4.17, pág. 686 

Ex.: Obra da autoria do Ministério da Educação.  

PORTUGAL. Ministério da Educação.  

Ex.: Obra da autoria do Departamento de Educação Básica. 

PORTUGAL. Ministério da Educação. Departamento de Educação Básica  
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2. Quando a obra é da autoria de um organismo oficial com autonomia, como seja o 

caso das Universidades, Institutos e organismos afins, a palavra de ordem é a do 

referido organismo. Ver RC ponto: E-4.13.1, pág. 681-684 

Ex.: Obra editada pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa  

UNIVERSIDADE DE LISBOA. Faculdade de Letras   

3. No caso das obras da responsabilidade de Congressos, Conferências, Encontros. Ver 

RC ponto: E-4.7, pág. 676-678 

Ex.: X Congresso dos Professores de Matemática, 10-12 de Maio de 1998, Lisboa  

CONGRESSO DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA. 10. Lisboa. 10-12 Maio 1998. 

 
 
 
 
Pelo Título  

Regra geral, a entrada principal faz-se pelo título do documento, nos seguintes 

casos: (Ver RC ponto: E-1.1.4, pág. 482) 

• publicações em série Ver RC ponto: E-1.2, pág. 482 

 

• obras anónimas, de autoria não determinada ou incerta, ou de responsabilidade 

de um grupo sem designação Ver RC ponto: E-1.6, págs. 498-501 

• obras com responsabilidade repartida por mais de três pessoas, coletividades ou 

famílias, não estando atribuída menção de responsabilidade principal a nenhuma 

delas. E faz-se a entrada secundária, no campo 702 pela pessoa, no campo 712 

pela coletividade ou no campo 722 pela família designada de forma destacada 

ou nomeada em primeiro lugar no recurso) Ver RC ponto: E-1.7.3.2, pág. 504 

• compilações de obras de várias pessoas, coletividades ou famílias Ver RC ponto: 

E-1.8, pág. 505 

• textos sagrados/ escritura sagrada Ver RC ponto: E-1.38, págs. 570-572 
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Notas relativas Notas relativas Notas relativas Notas relativas àààà: : : :     

    

IndexaçãoIndexaçãoIndexaçãoIndexação    

Segundo a designação dada pela Norma Portuguesa 3715, do Instituto Português 

de Qualidade, Lisboa, 1989, “Indexação é a ação que consiste em descrever ou 

caracterizar um documento relativamente ao seu conteúdo, representando esse conteúdo 

numa linguagem documental.” É nesta fase de análise, que são selecionados os conceitos 

a reter e escolhidos os descritores46 considerados apropriados para a recuperação da 

informação. Ou seja, indexação implica duas fases: 

1. análise do documento47 

2. seleção dos conceitos pertinentes para o documento em questão, tendo em 

consideração o pensamento do autor, os interesses e necessidades do 

utilizador, as caraterísticas e os objetivos do fundo bibliográfico existente.  

Após a extração de conceitos, retirados numa linguagem natural, transcrevem-se sob 

a forma de linguagem documental. Para o efeito seguimos as orientações da Lista de 

cabeçalhos de assuntos para bibliotecas substituída, posteriormente, pela Lista de Termos 

Controlados da BMAV. 

 

Exemplos:Exemplos:Exemplos:Exemplos:    

 

• Romance de literatura portuguesa 

Literatura portuguesa – Romance 

  

• Romance policial de literatura estrangeira, com referência à área geográfica 

do Município de Albergaria-a-Velha 

   Literatura estrangeira -- Romances policiais -- [Fundo local] 

 

                                                
46   Descritores - é um termo que se utiliza em indexação para representar um determinado conceito, por 

vezes, também considerado termo preferencial, conforme consta da NP 4036, do I.P.Q, Lisboa, 1993. 

47 Serve como referência: título, sumário/sinopse; introdução; frases dos capítulos e/ou parágrafos; 

gráficos; quadros; figuras; legendas; noções em destaque por algum artifício tipográfico; conclusão; 

invólucros; capas; material acompanhante ou o visionamento ou audição de partes do documento (como o 

caso de alguns CD ou DVD). 
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• Conto, infantil de literatura brasileira 

   Literatura brasileira -- Conto -- [Publicações infantis] 

 

• Romance de aventuras de literatura moçambicana 

Literatura moçambicana -- Romances de aventuras – PALOP 

  

• Peça de teatro de literatura grega 

[Literatura clássica] -- [Literatura grega] – Teatro 

 

• Biografia de Honoré de Balsac 

De Balsac, Honoré -- [Biografias]   

 

• Tese sobre direito 

Direito -- [Tese] 

 

• Guia turístico do Algarve 

   Turismo -- [Guias] – Algarve (Portugal) 

 

• Recurso que tem como assunto a Fundação Calouste Gulbenkian  

Fundação Calouste Gulbenkian -- Portugal 

 

• Recurso que tem como assunto o Ministério da Educação 

Ministério da Educação -- Portugal 

 

• Recurso que trata a medicina, entre o ano 1500 e o ano 1800 

Medicina -- 1500-1800 

   

• Recurso que trata a medicina do século XX 

Medicina -- Séc. 20 

 

• Recurso que trata a ética dentro da medicina 

Medicina -- Ética 
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• Dicionário de língua portuguesa 

Português (língua) -- [Dicionários] 

 

• CD-Audio de música rock e pop de um grupo português 

Música -- Rock -- Pop -- Portugal 

 

• Vídeo de um filme de animação juvenil 

Animação – Aventuras -- [Publicações juvenis] 

 

Termos obrigatórios em alguns documentos: 

PuericulturaPuericulturaPuericulturaPuericultura    Os que integrem a estante da puericultura, no espaço infantil e 

juvenil. 

Publicações para bebésPublicações para bebésPublicações para bebésPublicações para bebés    0-5 anos  

Ex.: Os que despertam os sentidos, os de banho e os cartonados. 

Publicações infantisPublicações infantisPublicações infantisPublicações infantis    0-5 anos 

6-10 anos 

Publicações juvenisPublicações juvenisPublicações juvenisPublicações juvenis    11-15 anos 

16-20 anos 

Fundo localFundo localFundo localFundo local    Os que incluam referências à área geográfica do Município de 

Albergaria-a-Velha e/ou se alguma das menções de 

responsabilidade for natural da mesma. 

Fundo Fundo Fundo Fundo regionalregionalregionalregional    Os que incluam referências à área geográfica do distrito de Aveiro 

e/ou se alguma das menções de responsabilidade for natural da 

área geográfica do distrito, exceto do Município de Albergaria-a-

Velha. 

 

    

CCCClassificaçãolassificaçãolassificaçãolassificação    

A classificação é uma tarefa intelectual que exige a análise global do documento. É 

esta que permitirá a sua recuperação pelo conteúdo, pelo assunto ou género literário que 

o caracterizam. 

A classificação atribuída pela Biblioteca deverá ter em consideração o interesse e as 

necessidades do utilizador, bem como as características do fundo documental já existente, 

não descurando o pensamento do autor. 
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Para documentos impressos, essa apreensão deve fazer-se pela leitura/análise dos 

elementos: título; sumário/sinopse; introdução; frases dos capítulos e/ou parágrafos; 

gráficos; quadros; figuras; legendas; noções em destaque por algum artifício tipográfico; 

conclusão. 

Para outro tipo de documentos (material não livro), a apreensão do seu conteúdo 

será obrigatoriamente diferente, devendo considerar-se a análise de descrições existentes; 

invólucros; capas; sinopses; material acompanhante ou o visionamento ou audição de 

partes do documento (como o caso de alguns CD ou DVD). 

A classificação usada para o material livro é a CDU, Classificação Decimal 

Universal, uma tabela alfanumérica em que cada notação (indicação numérica) designa 

uma rubrica ou assunto e compreende todos os âmbitos do conhecimento. De modo a 

permitir mais flexibilidade e especificidade à classificação podem ser também introduzidos 

auxiliares. No entanto, e tendo em conta o tipo de público da BMAV, o seu uso é muito 

reduzido, são apenas usados quando se achar pertinente para a posterior recuperação 

do documento. 

 

Para o material não livro, recursos vídeo/DVD sugere-se a utilização da Tabela de 

Classificação proposta pela Federação Internacional dos Arquivos de Filmes - FIAF, para 

proceder à Classificação dos mesmos.48        

Para os recursos sonoros sugere-se a utilização dos “Principes de Classification des 

Documents Musicaux” (PCDM). 

Na informatização destes documentos, deve ser preenchido o campo 675 sempre 

que se usar a CDU (Classificação Decimal Universal) e o campo 686 (Outras 

Classificações) com a notação FIAF ou PCDM. 

 

 

Sugestões de classificação de documentos livro 

a) As enciclopédias e os dicionários especializados    deverão ser classificados na 

respetiva área de conhecimento, com indicação do auxiliar de forma. 

Ex.: Dicionário de filosofia - 1(038) 

Dicionário de história de Portugal - 94(469) (038) 

                                                
48 Usa-se a seguinte sequência: Lugar, 
tempo, forma e língua.  
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Dicionário de literatura – 821.134.3(038) 

Enciclopédia de filosofia - 1(031) 

Enciclopédia do desporto – 796(031) 

 

b) As enciclopédias e os dicionários não especializados    poderão ser classificados na 

classe 030. 

Nota:    Os dicionários de língua devem ter na indexação as línguas que contemplam  

Ex.: Dicionário de língua portuguesa - 030 

 

c) A literatura do fundo adulto    deverá ser classificada entre: 

• Literatura portuguesa, se o autor for de nacionalidade portuguesa  

• Literatura brasileira, se o autor for brasileiro (obrigatório o uso do auxiliar 

de lugar) 

• Literatura dos PALOP, onde se insere a literatura angolana, cabo verdiana, 

guineense, moçambicana e de São Tomé e Príncipe (obrigatório o uso do 

auxiliar de lugar) 

• Literatura clássica, para autores clássicos da antiguidade greco-romana 

(obrigatório o uso do auxiliar de lugar) 

• Literatura escrita em inglês (obrigatório o uso do auxiliar de língua) 

• Literatura estrangeira, para autores de outras nacionalidades, que não as 

mencionadas anteriormente 

Deverá indicar-se também o género literário em que a obra se insere. No caso da 

banda desenhada à notação principal acrescenta-se BD. 

Ex.: 821.134.3-BD (Literatura portuguesa em banda desenhada) 

 82-BD (Literatura estrangeira em banda desenhada) 

  

d) A literatura do espaço infantil e juvenil    deverá ser classificada, seguindo os 

mesmo critérios da do adulto, entre:    

• Literatura portuguesa  

• Literatura dos PALOP 

• Literatura brasileira 

• Literatura estrangeira 

• Literatura em língua estrangeira 
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e) As biografias deverão ser classificadas tendo em conta o biografado. 

Ex.: Vida e obra de António Nobre – 929 NOBR 

 

f) Na história    deverá fazer-se a distinção entre história de Portugal, com o auxiliar de 

lugar de Portugal (469) e história universal, sem auxiliar de lugar a menos que seja muito 

pertinente.   

Ex.: História de Portugal 94(469) 

História universal 94 

 

 

Sugestões de classificação de documentos não livro 

a) CD-Audio de música rock e pop de um grupo português 220 (PCDM) 

 

b) Filme de animação juvenil 772 (FIAF) 

 

 

b)b)b)b) CotaçãoCotaçãoCotaçãoCotação    

A cota é o código que facilita a localização do documento para além de estabelecer 

ligação entre o conteúdo e a arrumação na estante.  

Esta é registada na etiqueta próprio para o efeito, colado, como já foi referido, 

sempre que possível, no canto inferior direito da página de rosto. 

Na BMAV, a cota resulta da conjugação da classificação (CDU, FIAF, PCDM) mais 

os quatro primeiros carateres em maiúsculas da entrada principal, ou seja, do apelido do 

autor, adaptador ou dos quatro primeiros carateres do título do recurso. 

 

 

Algumas particularidades: 

    

ColeçãoColeçãoColeçãoColeção    

 - os recursos que integram uma coleção, dentro da mesma classe, além da 
cota (alfanumérica) devem ter ainda um C 

   Ex.: Livro da coleção Livros para sonhar  

    82-34 UGAL C  
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DanificadoDanificadoDanificadoDanificado    

  - obras que se encontrem danificadas e/ou que já foram alvo de 
manutenção. 

    Ex.: 159.9 OSHO D 

    

PuericulturaPuericulturaPuericulturaPuericultura    

  - os documentos diretamente relacionados com a puericultura, além da cota 
(alfanumérica) devem ter ainda um P 

    Ex.: O seu filho ano a ano 

     613.95 COOP P 

    

Fundo localFundo localFundo localFundo local    

  - os recursos do Fundo local, além da cota (alfanumérica) devem ter ainda 
FL 

    Ex.: Alba uma marca ao serviço da comunidade  

     767:94(469.321) BISM FL 

    

Fundo regionalFundo regionalFundo regionalFundo regional        

  - os recursos do Fundo regional além da cota (alfanumérica) devem ter 
ainda FR 

    Ex.:    A universidade de Aveiro e os seus contextos 

     378.4(469.321) ARRO FR 

    

    OutrosOutrosOutrosOutros    

   - nos atlas as letras da cota serão sempre ATLA.  

     Ex.: Atlas do mundo  

      912 ATLA 

    - nos dicionários as letras da cota serão sempre DICI 

     Ex.: Dicionário de língua portuguesa 

      030 DICI 

     Dicionário de filosofia 

      1(038) DICI 

   - nas enciclopédias as letras da cota serão sempre ENCI  

                    Ex.: Ex.: Ex.: Ex.: Enciclopédia luso-brasileira de cultura 

      030 ENCI    

    Enciclopédia de medicina natural 

     6 (031) ENCI 
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c)c)c)c) RegistoRegistoRegistoRegisto    

    
O registo é uma operação administrativa que tem como objetivo a inventariação 

patrimonial dos recursos que constituem o Fundo Documental/Coleção. Atualmente, o 

registo patrimonial é feito de forma automática, GIB. 

Cada unidade física, mesmo que constituindo parte de um recurso, deverá ter um 

número de registo autónomo. Consideram-se exceções: publicações periódicas 

efémeras, sem referências locais ou regionais, manuais escolares, trabalhos de alunos e 

documentos facilmente degradáveis ou com uma atualidade muito reduzida (ex. folhetos, 

cartazes, guias informativos, etc). As publicações periódicas efémeras são portanto, 

registadas em folhas Excel adaptadas para o efeito.  

Ou seja: 

- Vários exemplares da mesma obra têm números de registo diferentes49; 

- No caso de uma obra ser publicada em vários volumes, (apesar de ser um único 

título, só que editado em vários volumes) cada um terá um número de registo diferente; 

- O material acompanhante, no mesmo formato ou diferente (livro, CD–Rom, CD–

Audio; DVD), deve ter o mesmo número de registo da obra que integra. 

 

d)d)d)d) Carimbagem/ EtiquetagemCarimbagem/ EtiquetagemCarimbagem/ EtiquetagemCarimbagem/ Etiquetagem    

O carimbo é uma marca de posse e identifica a biblioteca a que pertence o recurso. 

Assim, existem vários tipos de carimbos, de tamanhos diferentes, para utilizações 

específicas: 

 

- Carimbo de posse (chancela da BMAVCarimbo de posse (chancela da BMAVCarimbo de posse (chancela da BMAVCarimbo de posse (chancela da BMAV), usado apenas em publicações periódica, 

brochuras, desdobráveis, folhetos, etc.    Um carimbo mais pequeno, apenas com a sigla 

da instituição, para ser usado na capa junto ao título, no caso dos jornais, e junto ao 

                                                
49 Quando existe mais do que um exemplar do mesmo documento, se a edição for a mesma, o procedimento 

consiste em adicionar mais um exemplar ao registo já catalogado e preencher um novo campo 966. Se a 

edição for diferente do documento já catalogado é criado um novo registo. 
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sumário, no caso das revistas, em local bem visível, e numa ou mais páginas 

convencionadas, por exemplo, nas páginas 11, 13 ou 15. Sempre que a página seja 

ilustrada, ou tenha uma grande mancha de texto, o carimbo deverá ser colocado na 

página imediatamente anterior ou seguinte, onde menos ofenda ou oculte informação. 

Exemplo:  

 

- Carimbo/etiqueta de registo Carimbo/etiqueta de registo Carimbo/etiqueta de registo Carimbo/etiqueta de registo ––––    Usados em todos os recursos que integram o 

Catálogo, identifica o Município e a Biblioteca a que pertence e deve ser preenchido com 

o número de registo e a data de entrada, a esferográfica azul e com a respetiva cota a 

lápis. Este carimbo deverá ser colocado na página de rosto do recurso, no canto inferior 

direito. Sempre que a página seja ilustrada, o carimbo deverá ser colocado na página 

imediatamente anterior ou seguinte, evitando a carimbagem sobre ilustrações. 

Nos documentos não livro (VHS, CD-Audio, DVD; CD-Rom e jogos), além da 

etiqueta de registo colocada no verso da caixa do mesmo, será ainda registado 

manualmente, com caneta de acetato, o número de registo correspondente. 

Exemplo:  

 

 

 

----    Etiqueta de código de barras Etiqueta de código de barras Etiqueta de código de barras Etiqueta de código de barras ----    aposição, no fundo da lombada do documento, 

de uma etiqueta que tem de conter a cota respetiva para arrumação do documento e sua 

posterior recuperação nas estantes. 
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Exemplo:  

 

 

- Outros Carimbos/EtiquetasOutros Carimbos/EtiquetasOutros Carimbos/EtiquetasOutros Carimbos/Etiquetas 

• Carimbo de recurso eliminado da coleção Carimbo de recurso eliminado da coleção Carimbo de recurso eliminado da coleção Carimbo de recurso eliminado da coleção – sempre que é eliminado 

um recurso da coleção, normalmente por se encontrar danificado, deverá ser 

colocado um carimbo de eliminado, sobrepondo-se ao carimbo de registo, sem 

ocultar qualquer tipo de informação.  

Exemplo: 

 

• Etiqueta de oferta de recursos Etiqueta de oferta de recursos Etiqueta de oferta de recursos Etiqueta de oferta de recursos ––––    quando é oferecido um recurso, 

deverá ser colocado uma etiqueta autocolante de oferta, na folha de rosto, onde 

se regista a data da oferta, sem ocultar qualquer tipo de informação no recurso.  

Exemplo: 
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e)e)e)e) RFID e arrumaçãoRFID e arrumaçãoRFID e arrumaçãoRFID e arrumação    

Antes da arrumação, deve ser colada em todos os recursos, uma etiqueta RFID Nos 

livros deve ser no verso da contracapa, junto à dobra e alternando a posição, de forma a 

que nuns recursos fique mais junto à base e noutros mais acima. Nos Cd / Dvd a etiqueta 

é colada no centro. 

Segue-se a arrumação dos documentos que é efetuada com base na cota. 

A sinalização das estantes/prateleiras assume, neste sistema de arrumação, 

particular importância, atendendo ao facto de os documentos estarem em livre acesso. 

A abertura de um assunto na prateleira, para arrumação dos livros, deverá acontecer 

sempre que existir um número considerável de recursos com essa classificação, havendo 

previsão para que venham a existir mais. 

Sempre que não existir estante/prateleira para uma cota, o recurso deverá ser 

arrumado na base/raiz. (821.134.3-14 ABC será arrumado na estante/prateleira do 

821.134.1). 

A colocação de fundos nas estantes será feita da esquerda para a direita e de cima 

para baixo. 

 

 

Particularidades da arrumação no EParticularidades da arrumação no EParticularidades da arrumação no EParticularidades da arrumação no Espaço de Leituraspaço de Leituraspaço de Leituraspaço de Leitura    

    

Fundo local e regional 

Todos os recursos que se incluem no fundo local e regional são arrumados em 

estantes/prateleira próprias, com as cotas ordenadas alfabeticamente.  

 

Material livro 

TemáticosTemáticosTemáticosTemáticos    

• Na abertura de um assunto, segue-se a ordem: 

1. atlas 

2. dicionários  

3. enciclopédias  

4. coleções (apenas quando o nome da coleção está evidente no livro e, se a 

seguir à cota tiver o C)  

5. recursos de A a Z (por ordem alfabética da cota).  
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Se houver vários livros do mesmo autor, primeiro colocam-se os volumes por 

ordem numérica e depois os restantes títulos: primeiro os títulos começados 

por algarismos e só depois os títulos ordenados alfabeticamente 

 

• Nas biografias 

1. coleções (apenas quando o nome da coleção está evidente 

no livro e, se a seguir à cota tiver o C) 

2. 929 A/Z (obra com mais do que um biografado) 

3. as restantes ordenadas alfabeticamente 

    

LiteraturasLiteraturasLiteraturasLiteraturas    

• Dentro da mesma classe/subclasses os recursos são arrumados pela ordem 

alfabética da cota.  

• Quando há vários livros do mesmo autor segue-se a ordem:  

1. as coleções (apenas quando o nome da coleção está 

evidente no livro e, se a seguir à cota tiver o C), trilogias e 

sagas  

2. os volumes por ordem numérica  

3. os título que se iniciam por algarismos,  

4. os restantes títulos ordenados alfabeticamente 

Publicações periódicasPublicações periódicasPublicações periódicasPublicações periódicas    

• Efémeras: são colocadas nos expositores próprios no átrio, durante a sua 

vigência, sendo depois substituídas pelas atualizadas. 

• Permanentes: são arrumadas juntamente com as restantes publicações e 

seguindo as mesmas regras. 

 

 

Material não livro 

Por razões de segurança, os documentos audiovisuais (CD, DVD) apenas têm os seus 

invólucros expostos ao público, para livre manuseamento, reservando-se os mesmos do 

acesso direto. 
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Particularidades deParticularidades deParticularidades deParticularidades de    arrumação no Espaço Infantil e Juvenilarrumação no Espaço Infantil e Juvenilarrumação no Espaço Infantil e Juvenilarrumação no Espaço Infantil e Juvenil    

Material livro 

Temáticos: Temáticos: Temáticos: Temáticos: seguem as mesmas orientações do Espaço de Leitura, descritas 

anteriormente. 

LiteraturaLiteraturaLiteraturaLiteratura    

Cada classificação inicia com as coleções, organizadas alfabeticamente (apenas 

quando o nome da coleção está evidente no livro e se a seguir à cota tiver o C). Depois, 

os restantes documentos também por ordem alfabética da cota.  

De salientar que, na arrumação das literaturas infantis não se separa literatura 

portuguesa da estrangeira. 

 

 

Material não livro 

Os documentos audiovisuais (CD, DVD) estão expostos ao público em estantes apropriadas 

Publicações periódicasPublicações periódicasPublicações periódicasPublicações periódicas    

•Efémeras: são colocadas nos expositores próprios junto aos sofás e à televisão. 

 

 

    


