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Enquadramento e Justificação do Projeto

Constituição de Catálogo Coletivo das Bibliotecas dos Parlamentos dos PLP.

Implementação de uma solução que permita a criação de uma solução de 

gestão integrada de biblioteca partilhada pelas várias bibliotecas dos 

Parlamentos dos PLP.

Utilizando a atual plataforma de Gestão Integrada de Biblioteca NYRON em 

uso na Assembleia da República de Portugal para suporte da solução 

Thesaurus. 

O modelo de implementação tem por base uma solução hosting/cloud em que 

a infraestrutura de suporte é disponibilizada pela Assembleia da República 

de Portugal.



Conceito

3

A mesma solução 

de pesquisa e 

gestão para   

diferentes 

bibliotecas.

Único ponto de 

acesso para o 

utilizador.

.

Ligar. Partilhar. Relacionar.
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Catálogo Coletivo

Implementação de portal de pesquisa sobre base única com conteúdos das 

diferentes instituições com base na solução NYRON.

Sistema de Gestão de Biblioteca

Sistema Integrado de Gestão de Biblioteca com base na solução NYRON. 

As instituições partilham uma base coletiva multi biblioteca que permite o 

controlo e gestão individual de cada instituição.

Reutilizam a informação bibliográfica e o ficheiro de autoridades das bibliotecas 

dos PLP.

Sistema de Catálogo Local Redundante (custos adicionais)

Caso seja necessário será implementada uma cópia local num servidor da 

instituição onde se mantem cópia da base para consulta local na rede interna, 

em caso de indisponibilidade do acesso pela Internet. 



Solução NYRON

6

O NYRON.Biblioteca é um Sistema Integrado de Gestão Documental 

desenvolvido pela WECUL e resultante de vários anos de experiência na 

área de automação de bibliotecas e centros de documentação.

O Sistema de Gestão Documental NYRON.Biblioteca abrange:

• portal da Biblioteca

• módulo de pesquisa profissional e pesquisa multibase

• módulo de aquisições

• módulo de catalogação e controlo de autoridades

• módulo de gestão de periódicos

• módulo de arquivo de recursos eletrónicos

• módulo de circulação e empréstimo

• função de gestão do Tesauro Eurovoc, usado na indexação

• função de difusão seletiva da informação

• função de inventário físico e elaboração de estatísticas
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Vantagens
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Vantagens da solução

Utilização de uma Solução de Gestão Integrada, multifunção, com elevado nível funcional, 

adequada aos diferentes Parlamentos. Cada Parlamento pode escolher o interface do 

catálogo OPAC que pretende.

Reutilização de uma infraestrutura por vários parceiros da rede. 

Minimizar as necessidades de equipamentos e suporte local nas Instituições. 

Reutilização do software, reduzindo esforço de investimento das Instituições. 

Reutilização da informação bibliográfica e de autoridade, reduzindo esforço local das 

Instituições. 

Disponibilizar um Catálogo Colectivo, único ponto de acesso à informação, em linha, com 

funcionalidades de divulgação e novos serviços.

Utilização de Soluções de Gestão Integrada, multifunção, com elevado nível funcional, 

adequadas às diferentes instâncias a integrar.

A solução proposta não impede e evolução futura para soluções locais.
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We and cultural institutions

for a better access to our legacy
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